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RESUMO

A presente pesquisa analisa a possibilidade de alterar o atual sistema tributário

progressivo sobre a renda em razão de sua ineficiência econômica, agravamento dos níveis de

desigualdade, bem como o fito histórico de aumento de cargas tributárias com as reformas do

imposto de renda com o fito de suprir despesas extraordinárias contraídas pelo Estado. Em

razão disto, o cerne da pesquisa investiga a possibilidade de aplicar a teoria do ciclo de vida à

tributação sobre a renda dos contribuintes residentes no Brasil, sugerindo profunda

modificação no atual design do sistema progressivo de tributação sobre a renda para um

sistema de tributação proporcional sobre a renda em que é pautado na teoria do ciclo de vida,

consistindo em modelo que confere eficiência e eventualmente pode ser justo a depender da

situação do país. Para tanto o trabalho segue com revisão da literatura sobre a teoria da renda

permanente e do ciclo de vida, visto que a mudança no sistema de tributação tem por

finalidade possibilitar a suavização do consumo, bem como diminuir as distorções que

incutem sobre a tomada de decisão dos contribuintes, relativas a consumo, poupança,

investimento, lazer e emprego da força de trabalho, de modo que haja eficiência alocativa dos

recursos. Em seguida, será analisado os ciclos de vida dos contribuintes residentes no Brasil,

(juventude, maturidade e velhice), pontuando suas especificidades e propensões a poupar e

consumir em cada ciclo. Ato contínuo, o trabalho introduz a literatura que alude sobre a

tributação da renda baseada na teoria do ciclo de vida, apresentando as premissas necessárias

para que o leitor reflita sobre a seção seguinte que consiste na mudança de parâmetro

constitucional para o implemento de uma tributação proporcional sobre a renda segundo o

ciclo de vida. Por esta razão, o trabalho avança analisando os critérios constitucionais

(progressividade, generalidade e universalidade), além de atendimento dos princípios

constitucionais da capacidade contributiva, equidade, e ainda os ganhos de eficiência. Dessa

forma, o presente trabalho, em seus anexos, testa a hipótese quanto a aplicabilidade da

tributação proporcional sobre a renda segundo o modelo dinâmico da teoria do ciclo de vida,

demonstrando a presença de condições que suavizam a renda a fim de conferir eficiência,

segundo a literatura da renda permanente. Em seguida, o presente trabalho segue com

emprego de método econométrico para mensurar os impactos da modificação do sistema

tributário atual para a tributação proporcional segundo o ciclo de vida sobre a renda e

poupança, de forma que diminua as distorções sobre as decisões dos contribuintes. Portanto, o



presente trabalho goza de ineditismo ao analisar a aplicabilidade da teoria do ciclo de vida à

tributação sobre a renda, com o fito de ampliar os níveis da taxa de poupança que são as bases

necessárias para o desenvolvimento do crescimento econômico do Brasil, segundo o modelo

de Solow.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Tributário. Imposto sobre a Renda. Proporcionalidade.

Teoria do Ciclo da Vida. Equidade. Eficiência.



ABSTRACT

The present research analyzes the possibility of changing the current progressive tax

system on income due to its economic inefficiency, worsening levels of inequality, as well as

the historical aim of increasing tax burdens with income tax reforms with the aim of to cover

extraordinary expenses incurred by the State. Because of that, the research claims the

possibility of applying the life cycle theory to taxation on the income of taxpayers living in

Brazil, suggesting a deep change of the current design of the progressive system of taxation

on income for a proportional taxation system. On income that is based on the life cycle theory,

related to a model that confers efficiency and may eventually be fair depending on the

country's situation. For this, the work continues with a review of the literature on the theory of

permanent income and the life cycle, since the change in the taxation system aims to enable

the smoothing of consumption, as well as to reduce the distortions that instill in

decision-making. of taxpayers, relating to consumption, savings, investment, leisure and

employment of the workforce, so that there is allocative efficiency of resources. Then, the life

cycles of taxpayers residing in Brazil will be analyzed (youth, maturity and old age),

punctuating their specificities and propensities to save and consume in each cycle.

Subsequently, the work introduces the literature that alludes to income taxation based on the

life cycle theory, presenting the necessary premises for the reader to reflect on the next section

that consists of changing the constitutional parameter for the implementation of proportional

taxation. on income by life cycle. For this reason, the work advances analyzing the

constitutional criteria (progressivity, generality and universality), in addition to meeting the

constitutional principles of contributory capacity, equity gains efficiency. Thus, the present

work, in its annexes, tests the hypothesis regarding the applicability of proportional taxation

on income according to the dynamic model of the life cycle theory, demonstrating the

presence of conditions that smooth income in order to confer efficiency, according to

permanent income literature. Then, the present work continues with the use of an econometric

method to measure the impacts of the modification of the current tax system for proportional

taxation according to the life cycle on income and savings, in a way that reduces distortions

on taxpayers' decisions. Therefore, the present work is unique in analyzing the applicability of

the life cycle theory to income taxation, with the aim of increasing the levels of the savings



rate that are the necessary bases for the development of economic growth in Brazil, according

to the Solow model.

KEYWORDS: Tax law. Income Tax. Proportionality. Life Cycle Theory. Equity.

Efficiency.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho acadêmico apresenta inédita pesquisa em que se investiga a

possibilidade de aplicação da teoria do ciclo de vida à tributação sobre a renda do contribuinte

residente no Brasil, de modo que seja possível eventual alteração nos parâmetros da tributação

progressiva sobre a renda para um sistema de tributação proporcional.

Então a pesquisa inicia desenvolvendo revisão a literatura da teoria da renda

permanente, bem como da teoria do ciclo de vida, detalhando cada um dos seus ciclos

(juventude, maturidade e velhice), bem como a importância do emprego conjunto destas

teorias em prol da suavização do consumo, com o fito de que haja um melhor ambiente

econômico saudável aos indivíduos.

Após será apresentado ao leitor as características dos ciclos de vida dos contribuintes

residentes no Brasil, detalhando as rendas dos contribuintes brasileiros, distribuição do

consumo em razão de cada renda, bem como possibilidade de implementação da teoria da

renda permanente no Brasil por meio da formação de hábitos de consumo.

Seguidamente será apresentado a literatura que trata a tributação proporcional sobre a

renda no modelo do ciclo de vida, e como o modelo de tributação sobre a renda possui menor

interferência sobre as decisões dos indivíduos em consumir, poupar, investir e trabalhar,

possibilitando melhor tomada de decisão e exercício nas escolhas (trade off).

Ato contínuo, o trabalho acadêmico aprofundará a observância de todos os critérios

para possibilitar a modificação do sistema progressivo sobre a renda para um sistema de

tributação proporcional, afastando a preocupação dos pesquisadores sobre eventuais excessos

na tributação do imposto de renda por consistir em modelo que confere eficiência à tributação,

e eventualmente possa vir a conferir justiça fiscal.

No entanto, antes de prosseguir na adequação dos parâmetros ao modelo de tributação

proporcional sobre a renda segundo o ciclo de vida, o trabalho apresentará uma breve síntese

histórica da progressividade tributária até os presentes dias, passando, inclusive, sobre o

Projeto Lei n. 2337/2021 (Reforma Tributária do Imposto de Renda).
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Ao longo do presente trabalho acadêmico, ver-se-á que a progressividade tributária

sobre a renda é ínsita à origem da tributação sobre a renda, avançando de contribuições

extraordinárias até o formato atual (imposto).

Paralelamente, ao avanço histórico da legislação da tributação sobre a renda, o

presente trabalho realiza uma contextualização sócio-econômica dos contribuintes residentes

no Brasil, pontuando os fatores que afetam a pobreza e desigualdade, visto que o presente

trabalho sugere uma modificação da tributação atual pautada na progressividade tributária

para um modelo dinâmico pautado na proporcionalidade da tributação sobre a renda por meio

de alíquotas fixas (flat tax).

No trabalho será deduzido tópico quanto a progressividade tributária por consistir em

critério constitucional do artigo 153, III, CRFB, momento em que o leitor tomará

conhecimento de todos os aspectos e fatores que tornam a progressividade brasileira sobre a

renda ineficiente, visto que o Brasil goza de particularidades macroeconômicas que impedem

a eficácia da progressividade por manter inalterados os níveis de desigualdade (coeficiente de

Gini).

Esta ineficiência da progressividade tributária do imposto de renda no Brasil é

analisada sob a ótica dos métodos científicos constantes da literatura para mensuração dos

níveis de progressividade, proporcionalidade e regressividade do imposto de renda, bem como

os níveis de desigualdade (coeficiente de Gini) estimando a curva de concentração constante

na curva de Lorenz, além da efetividade da progressividade tributária por meio de políticas

públicas de redistribuição de renda.

Assim, o leitor visualizará como a ineficiência da progressividade tributária no

imposto sobre a renda agrava os níveis de desigualdade (coeficiente de Gini), posto que

pautada em país de economia fechada com ambiente interno que é objeto de inúmeros

choques à economia que prejudicam o equilíbrio econômico, afetando, ainda, o bem-estar dos

indivíduos por ausência de efetividade das políticas públicas de redistribuição de renda.

Após o leitor concluir todos os fatores que impedem a eficiência no emprego da

progressividade tributária sobre a renda, o trabalho seguirá estudando a observância nos

demais critérios constitucionais do imposto de renda, quais sejam: universalidade e

generalidade.
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Os critérios constitucionais da universalidade e da generalidade constituem requisitos

necessários ao tratamento isonômico entre os contribuintes, bem como a hipótese de

incidência e base de cálculo sobre a renda auferida pelos contribuintes no ciclo de vida,

porque estes critérios constitucionais são reflexos da observância dos princípios

constitucionais da isonomia, igualdade, não confisco e mínimo vital.

Ao concluir os critérios constitucionais previstos no artigo 153, III, CRFB, o presente

trabalho acadêmico prossegue na análise da presença dos requisitos constitucionais da

capacidade contributiva, (artigo 145, § 1º, CRFB), e equidade tributária (artigo 150, II,

CRFB), no modelo dinâmico da tributação sobre a renda amparado no ciclo de vida.

Em última seção, o leitor verá como a tributação proporcional do imposto sobre a

renda em modelo dinâmico do ciclo de vida goza de preenchimento dos critérios definidos

pela literatura para persecução da eficiência, além de, eventualmente, poder conferir justiça

fiscal.

Neste trabalho contará com anexos que apresentarão ao leitor todos os métodos

empíricos utilizados na mensuração da tributação proporcional sobre a renda no ciclo de vida,

bem como os efeitos sobre a poupança dos contribuintes, visto que o nível de poupança de um

país denota a performance econômica e o desenvolvimento do crescimento econômico,

segundo o modelo de Solow.

Nos anexos, apontará ao leitor todos os métodos algébricos apontados pela literatura

que trata o tema de pesquisa, bem como os procedimentos metodológicos seguidos para

estimação do modelo, indicando as variáveis do modelo e suas fontes, seguido de seção para

realização dos testes, e análise e discussão dos resultados obtidos.

Dessa forma, a questão que norteia a presente pesquisa pode ser formulada da seguinte

maneira: é possível aplicar a teoria do ciclo de vida na tributação sobre a renda dos

contribuintes residentes no Brasil? Busca-se, assim, testar a hipótese de que o sistema

tributário proporcional sobre a renda amparado na teoria do ciclo da vida pode reduzir os

impactos aos contribuintes, bem como contribuir para a obtenção de bem-estar econômico dos

contribuintes.
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Assim, o objetivo geral do presente trabalho é analisar se a teoria do ciclo de vida é

aplicável na tributação sobre a renda dos contribuintes residentes no Brasil. Para tanto, será

necessário perseguir os seguintes objetivos específicos:

➢ identificar os ciclos de vida dos contribuintes brasileiros;

➢ analisar a mudança de parâmetros na tributação sobre a renda, adequando a tributação

a faixa do ciclo de vida em que o contribuinte se encontrar;

➢ existência de capacidade contributiva e equidade com a implementação de modelo de

tributação proporcional sobre a renda baseado na teoria do ciclo de vida;

➢ análise da presença dos critérios e princípios constitucionais na tributação

proporcional sobre a renda em modelo dinâmico do ciclo de vida;

➢ testar a significância do modelo de tributação proporcional sobre a renda com base na

teoria do ciclo de vida; e

➢ testar se o modelo confere equidade e atende ao princípio da capacidade contributiva,

além de mensurar seus efeitos e projetar cenários.
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2 REVISÃO DA LITERATURA DA TEORIA DA RENDA PERMANENTE E DO

CICLO DE VIDA

Neste tópico será realizado o aprofundamento teórico, mediante literatura que tratou

do tema sobre a teoria do ciclo de vida, suas três etapas (juventude, maturidade e velhice),

choques intertemporais sobre a renda, externalidades, poupança, educação, herança, que

podem interferir no consumo ótimo, além da literatura que discorre sobre a hipótese da renda

permanente e análise do consumo ao longo de sua vida caso haja uma previsibilidade da

renda, permitindo suavização do consumo, consoante se infere a seguir.

Inicialmente, importante pontuar que o consumo das famílias é fundamental para

analisar a qualidade de vida da população, além dos estudos de combate a pobreza,

impactando a adoção e políticas econômicas que impactem o Produto Interno Bruto (PIB),

(CARVALHO; SANTOS; ALMEIDA; JOEL; PAIVA; CALDAS, 2016, p. 7), motivo pelo

qual o estudo de manutenção do consumo se afigura inerente ao bem-estar das famílias,

(ABE, 2010, p. 09).

Em razão disto, abordar as teorias econômicas que tratam sobre o consumo dos

indivíduos e a sua dependência com a renda, o que era apontado por Keynes pela propensão

marginal a consumir, (RENNI, 2014, p. 10), (1).

Esta propensão marginal a consumir pode ser afetada por inúmeros fatores, dentre

eles: variação na unidade salarial; variação entre renda e renda líquida (disponível); variação

não previstas nos valores de capital não considerados no cálculo da renda líquida; variação na

taxa intertemporal de desconto; variação na política fiscal; variação entre os níveis de renda

corrente e renda futura, (RENNI, 2014, p. 10-11).

Para Keynes (1937) o consumo é função, unicamente, da renda corrente, cujo

montante que será consumido será proporcional à renda adquirida pelo indivíduo, ou seja, se

houver crescimento da renda, o seu consumo tenderá a crescer em menor intensidade, e assim

inversamente, (ABE, 2010, p. 11), (2).

Já no modelo intertemporal de Fisher, (1930), presume-se que o consumidor possui

informação simétrica dos eventos, o que lhe permite otimizar as decisões quanto ao consumo,

(ABE, 2010, p. 12), (3).
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Neste modelo de Fisher a função utilidade do consumo é analisada com base nas

restrições intertemporais de orçamento do indivíduo, a qual oscila proporcionalmente à renda,

ou seja, a renda em t+1 considerará a renda corrente e consumo corrente, visto que se trata de

modelo autorregressivo (4).

A questão central posta é como o indivíduo pode maximizar a utilidade do consumo

ciente de que possui restrições orçamentárias, havendo três cenários distintos, quais sejam: 1.

em que o indivíduo tem por preferência consumir sua renda presente ao invés de consumir no

futuro; 2. o indivíduo tem por preferência poupar sua renda presente para consumir no futuro;

e 3. o indivíduo que equilibra o consumo presente com o consumo futuro (5).

Portanto, o consumo é dependente não apenas da renda atual, mas também da renda

futura (ABE, 2010, p. 13), ou seja, as decisões dos níveis ótimos de consumo oscilarão à

medida em que haja previsibilidade quanto a renda esperada, vez que o consumo é

excessivamente sensível a renda (6), e quanto maior a sensibilidade maior será

proporcionalmente a suavização do consumo, (CAMPBELL; MANKIW, 1987, p. 01-02),

logo a decisão de consumo é aleatória e carrega consigo as preferências de cada indivíduo,

(GOMES, 2004, p. 382).

Por esta razão que testar a teoria da hipótese de renda permanente analisando a

disponibilidade à consumir, ainda que as preferências de consumo seja aleatórias quando

analisadas de forma agregada, visto que cada consumo leva consigo as preferências de cada

indivíduo, (CAMPBELL; MANKIW, 1987, p. 02-04), (7), bem como sua renda disponível a

consumo, dado que há correlação positiva.

Neste passo, importante mencionar que no modelo proposto por Campbell e Mankiw

(1987, p. 15),os resultados da regressão apresentaram variação da propensão marginal a

consumir em 33%, ou seja, interpreta-se que a variância do crescimento do consumo consiste

em um terço da variância do crescimento da renda.

Ademais, quando empregado variáveis instrumentais no modelo há melhora nos

resultados do coeficiente da propensão marginal a consumir com maior previsibilidade do

crescimento da renda de 5% (cinco por cento) ou mais, apontando que parte da população

consome com base em sua renda corrente que aumenta para 35% à 65%, em média,

(CAMPBELL; MANKIW. 1987. p. 18), (8).
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Desta forma, a existência de ciclos de consumo e renda nas séries temporais poderia

rejeitar a teoria da renda permanente, no entanto isto é superado com a formação de hábito

dos indivíduos, em que as decisões de consumo são pautadas em hábitos prévios de cada

indivíduo, o qual analisa constantemente a sua disponibilidade de renda apta a destinar a

consumo presente, bem como eventuais restrições ao consumo, (ABE, 2010, p. 23), (9).

Além disso, a formação de hábito dos indivíduos permite melhorar a previsibilidade do

consumo, bem como sua intensidade, ou seja, o consumidor possui um hábito de consumo

passado (em t-1), e deseja melhorá-lo no período seguinte sua intensidade do hábito é

mensurada por meio de coeficiente (γ).

Já para Modigliani, (2005), a decisão quanto à otimização do consumo leva em

consideração o fluxo de renda obtidos e esperados ao longo da vida, afetando, ainda, a

poupança e os níveis desejados ao indivíduo, (ABE, 2010, p. 14), o que consiste no cerne da

teoria do ciclo de vida, vide:

Gráfico n. 01 - Evolução do consumo vs. poupança

Fonte: Gráfico obtido em ABE, 2010, p. 15.

A teoria do ciclo da vida juntamente com a teoria da hipótese da renda permanente

versam que o nível ótimo de consumo pode ser constante ao longo da vida dos indivíduos, o

que é determinado pela renda permanente, sendo esta o fluxo de renda financeira auferida ao

longo da vida, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 08), ao passo que eventuais choques de

renda são conhecidos como renda transitória, segundo Friedman, (1957).

Desta forma, o consumo corrente independe da renda corrente, mas sim da expectativa

de renda futura, logo eventuais choques de renda transitórios não teriam o condão de alterar o

consumo ótimo do indivíduo, (CAMPBELL; MANKIW, 1987. p. 09), cujo restrição ao
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consumo seria a totalidade da renda ao longo da vida (ABE, 2010, p. 15), (10), em suas três

fases (juventude, maturidade e velhice).

Este consumo ótimo do indivíduo poderia ser distinto ao longo da vida, podendo haver

uma suavização intertemporal em determinadas etapas do ciclo de vida, como por exemplo:

1. na juventude se contrai empréstimos com a finalidade de suprir a insuficiência da

renda de modo a manter o consumo que satisfaça o desejo do indivíduo;

2. já na etapa da maturidade, o indivíduo quita os débitos contraídos no período anterior

e inicia um ciclo de poupança em prol de manter o consumo ótimo no futuro, ou seja,

há um sacrifício iminente do consumo, a fim de manter o nível de consumo constante

no tempo; e

3. na velhice há um decaimento da renda, em média, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p.

08), dado as peculiaridades de consumo nesta fase.

Há essa expectativa por crer que na juventude a taxa de poupança seja positiva,

enquanto que na velhice essa taxa seja reduzida ou até mesmo negativa, em razão de possível

dilapidação do patrimônio adquirido ao longo das etapas anteriores para manter o consumo

estável, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 09), ou seja, a teoria do ciclo da vida presume um

crescimento constante, em média, da renda corrente, impactando o consumo ótimo dado as

expectativas.

Importante mencionar que o modelo básico da teoria do ciclo de vida desenvolvido por

Hall (1978), Hansen (1982) e Singleton (1983), estipulava um indivíduo que tratava a

otimização do consumo ao longo da vida sem considerar eventuais restrições a crédito, (REIS;

ISSLER; BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 246), visto que o consumo consiste num passeio

aleatório ante sua imprevisibilidade (ABE, 2010, p. 18), (11).

Como se verifica se trata de modelo de equilíbrio parcial {yt}t=0, em que a renda

consiste a variável central do problema, posto que segundo a equação de Euler, há um

trade-off entre poupar e consumir no período t, (12).

Consoante se infere na referida equação (12), a otimização do consumo corrente

dependerá da expectativa de renda futura, visto que, aproximadamente, 40% à 50% dos

indivíduos consomem mais pautando-se em sua renda corrente do que sua renda permanente,

(CAMPBELL; MANKIW, 1987. p. 26 e 32).
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No entanto, eventual restrição de acesso ao crédito pode alterar esta premissa para os

jovens que não possuem riqueza acumulada, tampouco herdada, logo este jovem não poderá

tomar empréstimo para financiar o seu consumo ótimo corrente, resultando em consumo

quase que integral de sua renda corrente.

Ou, ainda, levar a um consumo inferior ao ótimo ante a necessidade de formação de

uma poupança precaucional ou financiamento de bens duráveis, (SILVEIRA; MOREIRA,

2014, p. 09), a fim de se proteger contra possíveis oscilações de renda futura e eventos

iminentes como: desemprego, enfermidades, desabrigo e etc.

A restrição ao crédito afeta a maximização do consumo, o que é demonstrado na

equação no anexo (13), posto que a restrição ao crédito afeta os níveis de consumo corrente,

visto que o aumento da incerteza resulta numa compensação intertemporal, a fim de que o

indivíduo possua maior segurança quanto ao consumo futuro, (ABE, 2010, p. 26)

Como se infere na equação do anexo (13), se o indivíduo não possui expectativas de

aumento da riqueza futura (A0), mantendo-se no mesmo nível, além da esperança da renda

futura (Y2 e Y3), certamente o indivíduo consumirá menos (-C1), a fim de que possa manter

um nível de consumo futuro adequado.

Neste caso, este jovem tende a sentir com maior intensidade os choques intertemporais

de renda, havendo um paralelismo entre gasto e renda, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 07 e

09), inexistindo, portanto, suavização do consumo ao longo do ciclo de vida. Quanto à

suavização do consumo, consiste num efeito não significativo da idade sobre o consumo,

embora o efeito da renda seja muito significativo quanto ao consumo ótimo, fenômeno este

delineado por Flavin (1981) conhecido como excesso de sensibilidade do consumo (ABE,

2010, p. 18).

Assim, a renda permanente é entendida como um fluxo constante de recursos no

período t, os quais podem ser permanentes ao longo da vida do indivíduo, (GOMES, 2004, p.

2004).

Importante mencionar que este paralelismo entre consumo e renda corrente se constata

em muitos países, contudo isto não é suficiente para invalidar a teoria do ciclo de vida, vez

que é possível ao indivíduo obter um padrão de níveis de consumo estável durante a vida,

(SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 12).
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Verifica-se que o paralelismo entre renda e consumo se dá em virtude, por exemplo, de

restrição de acesso ao crédito, pois tal restrição impede que o indivíduo mantenha seu

consumo ótimo ante a impossibilidade de financiamento, resultando em consumo quase

integral de sua renda corrente, ou seja, há uma alocação intertemporal ineficiente de recursos,

(SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 11).

Isto faz com que o indivíduo desloque o seu nível de consumo ótimo para níveis

inferiores, posto que necessitará realizar poupança precaucional, visto que não possui acesso

ao crédito, sendo que esta poupança tem por finalidade suprir eventuais choques futuros, a

depender do seu nível de aversão a risco, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 11).

Em razão deste excesso de sensibilidade do consumo que surgiu o modelo

desenvolvido por Campbell e Mankiw (1987), apresenta o comportamento de dois indivíduos,

sendo que um consome de acordo com a teoria da renda permanente (irrestrito), aplicando-se

o modelo de Hall (1978), anexo (14); ao passo que há outros que consomem com base em sua

renda corrente (restrito), anexo (15), (REIS; ISSLER; BLANCO; CARVALHO, 1998, p.

249).

No modelo de Campbell e Mankiw investiga se as mudanças nas taxas de juro real ex

ante são capazes de afetar a esperança condicional do crescimento de consumo futuro, (REIS;

ISSLER; BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 249).

Shea (1995) desenvolveu modelo com o fim de potencializar a previsão da estimativa

da renda futura, cuja regressão teve como variáveis o crescimento do consumo em face da

expectativa do crescimento da renda, obtendo-se coeficiente , (ABE, 2010, p. 21), cujos≠ 0

resultados empíricos não indicaram a correlação entre restrição à liquidez como motivo

impeditivo para adoção da renda permanente, (ABE, 2010, p. 21). É necessário mencionar

que a teoria de renda permanente obteve maior aderência para países industrializados

(GOMES, 2012, p. 92).

Desta forma a teoria do ciclo da vida e da hipótese de renda permanente têm por

finalidade maximizar a utilidade do consumo do indivíduo ao longo da vida, presumindo uma

suavização do consumo ante o expectativa de renda futura, ainda que possam ocorrer

restrições orçamentárias, o que é debatido na literatura que trata o tema, apresentando



25

modelos que permitam validar a teoria da renda permanente e ciclo de vida, o que será

aprofundado na próxima seção às famílias residentes no Brasil.
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3 AS CARACTERÍSTICAS DE CADA FASE DA TEORIA DO CICLO DE VIDA DO

CONTRIBUINTE RESIDENTE NO BRASIL

3.1 Os Ciclos de Vida dos Contribuintes Residentes no Brasil

Nesta seção será tratado especificamente os ciclos de vida dos contribuintes residentes

no Brasil, motivo pelo qual apresenta evolução histórica da economia brasileira, visto que há

especificidades no consumo das famílias residentes no Brasil, bem como condições

econômicas que podem interferir na adoção do modelo, definindo os três estágios do ciclo de

vida das famílias, (juventude, maturidade e velhice), além da teoria da renda permanente as

famílias dos residentes no Brasil, consoante se infere avante.

A priori importante traçar marco histórico na economia brasileira, visto que após o

período do pós-guerra a economia brasileira teve crescimento do PIB na década de 50 com

níveis inflacionários de 10% ao ano, regredindo na década de 60, e após retomando

crescimento forte na década de 70 com taxa de poupança em 10% do PIB, porém em 1980,

inicia-se a estagnação da economia brasileira com fortes oscilações na performance

econômica, (REIS; ISSLER; BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 236), e inflação com taxa de

100% ao ano, resultando em crescimento da taxa de poupança precaucional para 30% do PIB.

No período de 1980-1990 houve aumento das taxas de poupança privada, bem como

se trata de período marcado por altos níveis inflacionários, (REIS; ISSLER; BLANCO;

CARVALHO, 1998, p. 234), cujo descontrole resultou em taxa de 1.700% ao ano, motivando

a queda da taxa de investimentos, veja:

Gráfico n. 02 - Brasil: taxa de investimento a preços correntes e constantes - 1947/94
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Fonte: Gráfico obtido em REIS; ISSLER; BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 238.

Ainda, no período de 1974-1984, o país possuía regime semi-autárquico com baixa

abertura econômica, além de baixos níveis de empréstimo externo e o descontrole fiscal, razão

pela qual a poupança externa chegou ao patamar de 4% para 0% do PIB, (REIS; ISSLER;

BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 234).

Esclarece que no período de 1970/1980 o país tinha poupança governamental em 5%,

o que caiu drasticamente para 0% no período de 1981-1989, cujo financiamento público foi

realizado por meio do crescimento do déficit público, resultando em descontrole inflacionário.

O Plano Cruzado de fevereiro/1986 tinha como finalidade conter os níveis

inflacionários por meio de política pública pautada na desindexação e congelamento de

preços, cuja medida heterodoxa falhou em razão do excesso interventivo sobre a economia,

desaguando na crise cambial com moratória externa em 1987, (REIS; ISSLER; BLANCO;

CARVALHO, 1998, p. 242). Salienta-se que os outros dois planos econômicos (Plano Bresser

de junho/1987 e Plano Verão), também falharam por empregar medidas heterodoxas sem o

ajuste fiscal, e ausência de condições econômicas para o desenvolvimento da iniciativa

privada.

A má gestão governamental ficou conhecida como o período da "década perdida" por

altos níveis inflacionários e baixas taxas de investimento, pois o aumento da poupança

privada de 17,5% do PIB em 1986 para 28,5% do PIB em 1989 teve como origem o receio

das famílias quanto ao ambiente econômico, além do congelamento dos ativos financeiros

pelo Plano Collor, cuja incerteza ensejou em picos de poupança precaucional, (REIS;
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ISSLER; BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 234 e 244), afetando o comportamento do setor

privado e a percepção da poupança doméstica.

Ressalta-se que nos períodos em que houve aumento dos níveis de poupança privada a

poupança governamental, por outro lado, era ausente, e assim o inverso, (REIS; ISSLER;

BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 242).

Assim, percebe-se que a má condução nas políticas públicas pautadas por altos níveis

inflacionários incutiu sobre as famílias brasileiras a necessidade de poupança precaucional,

dado os altos níveis de incerteza quanto ao futuro da economia brasileira, vez que a restrição

da acumulação do estoque de riqueza afeta negativamente a maximização do bem-estar por

resultar em níveis inferiores de consumo em relação ao ótimo, (REIS; ISSLER; BLANCO;

CARVALHO, 1998, p. 235).

Esta incerteza das famílias somente passou a reduzir após a aprovação do Plano Real

em 1994, momento em que o Governo conseguiu controlar os níveis inflacionários por meio

do ajuste cambial com o câmbio flutuante (dirty flow), além de ser um período em que o país

passou a adotar medidas de livre mercado, tais como: permissão de comercialização do ouro,

acordo da dívida externa e regulamentação dos fluxos de capitais, (REIS; ISSLER;

BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 244).

Após o controle inflacionário o consumo das famílias passou por alterações temporais

de 2000 a 2013, visto que na tabela abaixo se verifica a queda dos alugueres imputados de

14,50% para 10,50%, ao passo que houve aumento dos níveis de intermediação financeira de

4,06% para 6,86%, visto que o acesso das famílias pobres aos microcréditos contribuiu no

financiamento do consumo, (CARVALHO; SANTOS; ALMEIDA; JOEL; PAIVA; CALDAS,

2016, p. 17), consoante se infere:

Tabela n. 01 - Evolução do índice do peso no consumo final das famílias, por setor (em %)
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Fonte: Tabela obtida em CARVALHO; SANTOS; ALMEIDA; JOEL; PAIVA; CALDAS, 2016, p.

13-14.

Além disso, neste mesmo período, houve uma expansão do setor bancário com

aumento das ofertas de crédito, sendo esta uma das principais rupturas de tendência nas séries

macroeconômicas (ABE, 2010, p. 09), contribuindo na suavização do consumo.

Com a mudança do plano econômico o consumo foi fortemente afetado com o

crescimento da inflação entre 268% a 326,04%, em determinados produtos, tais como:

alimentação in natura e vestuário, (CARVALHO; SANTOS; ALMEIDA; JOEL; PAIVA;

CALDAS, 2016, p. 19).

Por esta razão que a teoria do ciclo de vida das famílias brasileiras se torna aplicável o

modelo ampliado de Campbell e Mankiw (1987), posto que adotam modelo em que as

famílias possuem restrição de acesso ao crédito, ou seja, , e estatisticamente ,λ = 0 λ ≠ 0

(GOMES, 2004, p. 385).
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Logo parte da população se vê impedida de consumir em razão de sua renda corrente,

(REIS; ISSLER; BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 236), enquanto outra parcela da

população não possui restrições ao consumo, permitindo uma suavização do consumo no

tempo.

Antes de analisar os artigos que estudaram as teorias de renda permanente e do ciclo

de vida no Brasil, importante examinar a série por meio de processo ARIMA (p, 1, q), visto

que há ordem de integração (1) pois o consumo agregado brasileiro possui um componente

cíclico entre consumo e renda de 80% da renda de consumidores restritos, o que difere da

literatura que considera o consumo um passeio aleatório, (GOMES, 2004, p. 382).

Em razão disso, foi incorporado no modelo de Campbell e Mankiw (1987) a formação

de hábito com a finalidade de derivar o processo estocástico para o consumo, além da

tendência estocástica, atendendo a exigência empírica, (GOMES, 2004, p. 383), anexo (16).

No resultado constatou-se a existência de uma raiz unitária no nível de significância

em 5%, permitindo concluir que a série é composta de um passeio aleatório, além do ciclo de

consumo, (GOMES, 2004, p. 390-391), denotando que a restrição ao crédito resulta num

excesso de sensibilidade do consumo à renda.

Assim, importante aprofundar nos dois estudos sobre a aplicabilidade da teoria do

ciclo de vida e renda permanente as famílias brasileiras, vez que no grupo de pesquisadores

Marcos Antonio Coutinho da Silveira e Ajax Reynaldo Bello Moreira (2014), utilizou método

empírico tendo como variável independente os níveis de educação constantes da POF

2008-2009 (Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009), posto que a educação

apresenta impactos na renda das famílias e acesso ao crédito.

A POF consiste em pesquisa domiciliar realizada pelo IBGE a cada seis anos, tendo

como amostra, aproximadamente, 50.000 famílias, em que se estima o consumo, gasto e

rendimento das famílias brasileiras, fornecendo as bases para mensuração do IPCA (Índice de

Preços ao Consumidor Amplo), (CARVALHO; SANTOS; ALMEIDA; JOEL; PAIVA;

CALDAS, 2016, p. 20).

Salienta-se que, a POF é a única fonte de dados que permite o estudo do consumo das

famílias desagregado por faixa de renda, unidade geográfica e características demográficas,
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consoante se infere na tabela abaixo que distribui as famílias em 06 faixas de renda no

período de 2001 a 2013:

Tabela n. 02 - Distribuição percentual dos domicílios, por faixa de renda (2001-2013)

Fonte: Tabela obtida em CARVALHO; SANTOS; ALMEIDA; JOEL; PAIVA; CALDAS, 2016, p. 26.

Desta pesquisa, constatou que o consumo real das famílias cresceu, em média, 24%

entre 2003 e 2009, com destaques para equipamentos de comunicações e material eletrônico

(142,67%), automóveis e equipamentos de transporte (77,21%), eletrodomésticos (72,32%), e

produtos farmacêuticos (69,26%), ao passo que produtos como: educação mercantil, saúde

mercantil e produtos industriais de consumo mostraram queda, (CARVALHO; SANTOS;

ALMEIDA; JOEL; PAIVA; CALDAS, 2016, p. 21).

Enquanto que os pesquisadores Eustáquio Reis, João Victor Issler, Fernando Blanco, e

Leonardo Mello de Carvalho (2014, p. 251), realizam pesquisa agregada da aplicabilidade da

teoria do ciclo de vida/renda permanente no Brasil com a existência de poupança

precaucional.

Neste artigo os pesquisadores utilizam dados anuais de 1947-1994 para consumo

(consumo das famílias - CF; e consumo total - C) e renda (renda disponível bruta - RND; e

produto interno bruto - PIB), e de 1960-1994, série histórica das taxas de juros, as quais foram

obtidas das Contas Nacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Importante pontuar que a POF integra as bases das Contas Nacionais, como já

mencionado anteriormente, o que resulta em discrepâncias quanto a oscilação do volume,
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posto que as Contas Nacionais apontam crescimento maior no consumo do que na POF em

setores de intermediação financeira, de materiais eletrônicos e equipamentos de comunicação,

(CARVALHO; SANTOS; ALMEIDA; JOEL; PAIVA; CALDAS, 2016, p. 22).

Por esta razão, o consumo não é calculado diretamente das Contas Nacionais, posto

que é obtido do resíduo após o cálculo de outras variáveis agregadas, (REIS; ISSLER;

BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 251), cujo resultado do resíduo consiste em estimativa,

podendo conter erro, o qual não enviesa o resultado da pesquisa ante o trabalho desenvolvido

pelos pesquisadores e os testes de adequação e validação do modelo.

Ademais, estas estimativas das Contas Nacionais utilizam uma ampla base de dados

tanto da oferta quanto da demanda, tendo por base a POF, a Pesquisa Mensal de Emprego

(PME) e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, (Pnad), (CARVALHO; SANTOS;

ALMEIDA; JOEL; PAIVA; CALDAS, 2016, p. 08). Salienta-se que as Contas Nacionais

utilizam método estatístico simplificado pautado na Pnad e na PME para estimar a oscilação

do consumo, visto que os dados da Pnad devem ser anualizados, pois somente são relativos a

setembro, conforme equação no anexo (17).

Tanto que ao realizar teste de cointegração das séries temporais do consumo e renda,

obteve-se significância estatística em 5% para a existência de um vetor de cointegração entre

as referidas séries, (REIS; ISSLER; BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 253-254). Em seguida

os pesquisadores estimaram modelo estrutural pelo método de máxima verossimilhança

(GMM) com uma defasagem, calculando-se os desvios padrão robustos à heterocedasticidade

com a finalidade de evitar a ocorrência de regressão espúria.

Segundo os resultados empíricos encontrados por estes pesquisadores se constata uma

grande parcela das famílias brasileiras que possuem o consumo restrito pela renda, ou seja,

existe um paralelismo entre consumo e renda que impede a suavização do consumo ao longo

do tempo, (REIS; ISSLER; BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 255), visto que 80% das

famílias tomam a decisão de consumir/poupar com base em sua renda permanente, cujo

percentual é superior ao das famílias norte-americanas em 50%, segundo modelo de Campbell

e Mankiw (1987).

Assim, os pesquisadores concluem pela existência de uma poupança precaucional no

Brasil pelos agentes particulares ante a aversão ao risco de default, em sua análise agregada,
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visto que a maximização do bem-estar tem como restrição o estoque de renda das famílias,

(REIS; ISSLER; BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 268), cuja decisão de consumo pelas

famílias restritas é afetada pela incerteza macroeconômica, especialmente os altos níveis

inflacionários e níveis de taxa de juro que são decorrentes do descontrole fiscal e o

fechamento de sua economia ao mundo.

Já na pesquisa realizada por Marcos Antônio Coutinho da Silveira e Ajax Reynaldo

Bello Moreira, (2014, p. 11), em que investigaram a aplicabilidade da teoria do ciclo de vida

as famílias residentes no Brasil, realizou-se teste empírico utilizado pela literatura, cujo

modelo considerou as restrições ao crédito das famílias brasileiras em 1996.

Importante pontuar que no Brasil em 2008-2009, a maior parte dos tomadores de

crédito possuem meia-idade, isto possivelmente ocorre, pois neste momento da vida o

indivíduo maduro possui o pico de sua renda, além de possíveis restrições a crédito na etapa

da velhice dado os riscos de default, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 10).

A amostra foi dividida em cinco categorias por nível de educação, sendo esta a proxy

utilizada para a renda permanente segundo métodos utilizados pela literatura, crendo que o

acesso ao crédito depende da riqueza, impactando ainda nos níveis de poupança, dado que a

poupança consiste no excesso de renda sobre os gastos, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p.

10).

A base de dados utilizados foi obtida no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística), utilizando a POF 2008-2009 (Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009),

em que constam questionários que são respondidos pelas famílias pesquisadas, bem como

informação quanto ao consumo de bens e serviços ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor

Amplo), (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 12).

Assim, a amostra abrange o período de 2008-2009, tendo que anualizar os dados a fim

de corrigir os efeitos inflacionários, visto que na pesquisa constam períodos de sete dias, trinta

dias, noventa dias e doze meses, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 13).

Utilizou-se a função polinomial entre consumo e renda na variável expectativa idade,

logo os valores foram definidos como log do valor médio mensal auferido pela família,

(SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 14), visto que as famílias podem sofrer alterações no

tamanho e composição ao longo da vida.
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Quanto à variável renda, foram incluídas todas as receitas independentemente de sua

origem e periodicidade, descontando os impostos e despesas previdenciárias ante sua natureza

compulsória, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 14).

No resultado da regressão se constata um crescimento constante da renda no tempo,

em que há um crescimento acentuado até os 35 anos de idade, momento em que há uma

diminuição, estabilizando-se aos 50 anos de idade, já o consumo segue uma trajetória côncava

até os 40 anos de idade, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 16), dando a sensação de um

paralelismo entre consumo e renda, vide no gráfico:

Gráfico n. 03 - Renda e consumo no ciclo de vida - amostra completa.

Fonte: Gráfico obtido em SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 17.

Esta sensação entre o paralelismo entre renda e consumo pode ser resultado da

restrição de acesso ao crédito, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 18), pois segundo a literatura

que trata a teoria do ciclo de vida o nível de consumo corrente deve depender fortemente da

renda permanente, sendo esta uma fonte de riqueza esperada, motivo pelo qual o nível de

educação do indivíduo constitui ótima proxy para investigar a aplicabilidade da teoria do ciclo

de vida no Brasil.

Ressalta-se que no Brasil há fortes restrições ao crédito e este nível oscila a depender o

nível de riqueza obtida pelo indivíduo, havendo, portanto, uma relação positiva entre restrição

ao crédito e nível educacional, cuja capacidade de suavizar o consumo ao longo da vida se

infere com maior profundidade em indivíduos com altos níveis educacionais, (SILVEIRA;
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MOREIRA, 2014, p. 18), por esta razão que a regressão é variável educação é subdividida em

05 (cinco) níveis, desde ensino superior completo a sem instrução ou pouquíssima.

Assim, apresenta tabela do consumo das famílias por setor e faixa de renda da POF de1

2002-2003, com a finalidade de demonstrar que as famílias mais pobres concentram seus

recursos no consumo de alimentos e produtos básicos (farmacêuticos, perfumaria, sabões e

produtos de limpeza), além de consumo em produção e distribuição de eletricidade, gás, água,

esgoto e limpeza urbana, transporte e correio, ao passo que as famílias de alta renda

concentram consumo em produtos de intermediação financeira e educação mercantil,

(CARVALHO; SANTOS; ALMEIDA; JOEL; PAIVA; CALDAS, 2016, p. 25), vide:

Tabela n. 03 - Proporção do consumo das famílias, por setor e faixa de renda

Fonte: Tabela obtida em CARVALHO; SANTOS; ALMEIDA; JOEL; PAIVA; CALDAS, 2016, p.

23-24.

1 CARVALHO; SANTOS; ALMEIDA; JOEL; PAIVA; CALDAS, 2016, p. 23: as seis faixas de renda
em 2003 são: 1. menos de R$ 400,00; 2. entre R$ 400,00 e R$ 600,00; 3. entre R$ 600,00 e R$ 1.000,00; 4. entre
R$ 1.000,00 e R$ 1.600,00; 5. entre R$ 1.600,00 e R$ 3.000,00; e 6. mais de R$ 3.000,00.
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Assim, os pesquisadores Marcos Antonio Coutinho da Silveira e Ajax Reynaldo Bello

Moreira, (2014, p. 21), verificam a existência de três níveis do consumo e renda, visto que no

período de 20 a 30 anos, há obtenção de renda superior ao consumo, o que permite a aquisição

de ativos financeiros e de bens duráveis; dos 31 aos 40/50 anos de idade, infere-se um

paralelismo entre consumo e renda, o qual se estabiliza aos 60 anos de idade; e a partir dos 60

anos de idade, constata-se uma saturação do consumo, cuja alocação de renda é direcionado

na aquisição de ativos financeiros e bens duráveis, consoante se infere:

Gráfico n. 04 - Renda e consumo no ciclo de vida - educação 1: ensino superior completo.

Fonte: Gráfico obtido em SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 17.

Estes resultados, levam à conclusão de que até mesmo indivíduos com altos níveis

educacionais enfrentam alguma restrição ao crédito ao longo da vida, especialmente no

período de 31 a 40/50 anos de idade, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 23).

O mesmo paralelismo entre consumo e renda é verificado para os níveis de educação

ensino fundamental completo e ensino médio completo, cuja obtenção de renda superior ao

consumo ao longo da vida resulta na formação de poupança precaucional, (SILVEIRA;

MOREIRA, 2014, p. 24). Quanto aos indivíduos com nível menor de renda deflui num nível

de consumo inferior ao ótimo, conforme se verifica nos gráficos abaixo:
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Gráfico n. 05 - Renda e consumo no ciclo de vida - educação 2: ensino médio completo.

Fonte: Gráfico obtido em SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 25.

Gráfico n. 06 - Renda e consumo no ciclo de vida - educação 3: ensino fundamental completo.

Fonte: Gráfico obtido em SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 26.

No tocante aos indivíduos com ensino fundamental incompleto e nenhuma ou pouca

instrução o paralelismo entre consumo e renda se apresenta com maior força do que níveis de

educação anteriores, porque o consumo segue constante ao longo de todo o ciclo de vida, e

somente a partir dos 65 anos de idade há uma queda nos níveis de renda com manutenção

constante do consumo, inexistindo, destarte, suavização do consumo, consoante se infere nos

gráficos abaixo:
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Gráfico n. 07 - Renda e consumo no ciclo de vida - educação 4: ensino fundamental incompleto.

Fonte: Gráfico obtido em SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 29.

Gráfico n. 08 - Renda e consumo no ciclo de vida - educação 5: nenhuma ou pouca educação.

Fonte: Gráfico obtido em SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 30.

Desta forma, o consumo e a renda dos indivíduos brasileiros não são compatíveis com

a suavização do consumo mediante o crédito, visto que em todos os níveis há um crescimento

paralelo entre os níveis de consumo e renda, em que o consumo é inferior ao nível de renda,

(SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 33).

Ato contínuo, na fase da juventude o indivíduo toma empréstimo para financiar sua

expectativa de renda futura, vez que na velhice tenderá a liquidar parte dos ativos para manter

o consumo, cujos ativos foram adquiridos na fase da maturidade.

Salienta-se que eventual restrição ao crédito não é suficiente para afastar a

aplicabilidade da teoria do ciclo de vida às famílias brasileiras, (SILVEIRA; MOREIRA,
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2014, p. 32), porque os níveis de poupança são pequenos na juventude, aumentando

progressivamente nas fases seguintes para níveis educacionais superiores, enquanto que

indivíduos com baixos níveis educacionais mantêm constante os níveis de poupança, vide

gráfico abaixo em que apresentam os níveis de poupança para os 05 níveis educacionais:

Gráfico n. 09 - Efeito da escolaridade sobre a taxa de poupança por medida de poupança.

Fonte: Gráfico obtido em SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 43.

em que:

S1 = nível de poupança para compra de ativos financeiros e imobiliários;

S2 = nível de poupança para compra de bens de consumo duráveis + S1;

S3 = nível de poupança para gastos de educação e saúde (capital humano) + S2;

0 = nenhuma ou pouca instrução;

(0, 4] = inferior a 04 anos de estudo;

(4, 8] = de 04 a 08 anos de estudo;

(8, 11] = de 08 a 11 anos de estudo; e

> 11 = superior a 11 anos de estudo.

Desta forma, há um forte paralelismo entre consumo e renda correntes dos indivíduos

no ciclo de vida, de modo que os níveis de poupança, em média, revelam a existência de

poupança precaucional, (SILVEIRA; MOREIRA, 2014, p. 43-44), em razão de possíveis
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barreiras institucionais ao acesso ao crédito, afetando o consumo das famílias menos

escolarizadas e mais pobres, (GOMES, 2004, p. 381).

Neste passo, analisando os períodos da POF de 2002-2003 e de 2008-2009, verifica-se

que as famílias mais pobres da primeira faixa de renda consomem o equivalente a 68% e sua

renda total em 2002-2003, saltando para 132% em 2008-2009, enquanto que as famílias de

alta renda (sexta faixa), percebe-se uma sensível redução do consumo sobre a renda total de

72% para 62%; e nas terceira, quarta e quintas faixas se infere uma estabilização do consumo

no período total de 2002/2009, consoante se infere na tabela abaixo:

Tabela n. 04 - Relação entre gasto com consumo e renda monetária ou total nas POFs 2002-2003 e

2008-2009

Fonte: Tabela obtida em CARVALHO; SANTOS; ALMEIDA; JOEL; PAIVA; CALDAS, 2016, p. 28.

Deve-se pontuar que a última atualização da POF foi disponibilizada em 2019,

momento em que analisou o consumo das famílias brasileiras no período de 2017/2018,

constatando-se um aumento do consumo das famílias no período de 1974 com 74,6% para

81% em 2018, vide tabela:

Tabela n. 05 - Distribuição da despesa monetária e não monetária média mensal familiar, no ENDEF e

na POF, segundo os tipos de despesa - Brasil - 1974/2018

Fonte: IBGE, 2019, p. 42.
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Conforme os dados sintetizados na tabela acima, verifica-se que houve aumento das

despesas de consumo em 6,4%, bem como uma redução do aumento de ativo em 12,5% e

estabilização da diminuição do passivo por apresentar oscilação de -0,4%, ao longo do

período de 1974 à 2018, conforme a POF mais recente.

Analisando especificamente o período de 2017 e 2018, verifica-se que existem três

despesas relevantes nas famílias, quais sejam: 1º. 36,6% relativo a despesas com habitação;

2º. 18,1% pertinente a despesas com transporte; e 3º. 17,5% relativo a despesas com

alimentação, consoante se infere no gráfico:

Gráfico n. 10 - Distribuição da despesa de consumo monetária e não monetária média mensal familiar,

por tipos de despesa de consumo, segundo a situação do domicílio e as Grandes Regiões - período 2017-2018

Fonte: IBGE, 2019, p. 44.

Os artigos acima que analisam a aplicabilidade da teoria do ciclo de vida às famílias

residentes no Brasil, conjuntamente com a literatura nacional da aplicabilidade da teoria da

renda permanente ao consumo brasileiro mostraram uma melhora nas séries de crédito e
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consumo, (ABE, 2010, p. 38), em razão da mudança da política econômica em 1994 (Plano

Real).

A presente pesquisa goza de relevância ao estudar a modificação de parâmetros na

tributação sobre a renda dos contribuintes residentes no país, visto que 57,5% dos

rendimentos são oriundos do trabalho, consoante se infere no gráfico da POF de 2017/2018,

veja:

Gráfico n. 11 - Distribuição do rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar, por tipos

de origem dos recebimentos Brasil - período 2017-2018

Fonte: IBGE, 2019, p. 57.

Assim sendo, pode-se concluir que as teorias do ciclo de vida e da renda permanente

podem ser aplicáveis às famílias residentes no Brasil, observando que a existência de parcela

da população restrita ao crédito não invalida a aplicabilidade das teorias, visto que houve

aumento das concessões de crédito pelas instituições financeiras, o que permite às famílias

otimizar o consumo, segundo a literatura que trata o tema.
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3.2 A Tributação sobre a Renda segundo a Teoria do Ciclo de Vida

Nesta seção será analisada a importância da aplicação da teoria do ciclo da vida à

tributação sobre a renda dos contribuintes, visto que este modelo dinâmico possibilita ao

contribuinte melhores decisões quanto ao seu consumo presente e futuro, poupança, além de

efeitos positivos sobre o trabalho e lazer.

Isto será explicitado a seguir, pois o modelo da teoria do ciclo de vida adota uma

tributação proporcional ao longo da vida dos contribuintes adequando uma tributação antes

progressiva e aplicada de forma isonômica a todos os contribuintes para uma tributação

ajustada a cada fase de sua vida (juventude, maturidade e velhice), ou seja, a tributação passa

a ser calibrada em prol de uma maximização da utilidade no consumo e bem-estar do

contribuintes, reduzindo os efeitos das distorções, consoante se infere avante.

A teoria do ciclo da vida tem sido empregada com a finalidade de facilitar a análise

dos efeitos de políticas tributárias alternativas às existentes, visto que toda reforma tributária

tende a interferir nas decisões de consumo, poupança e trabalho dos indivíduos, (HUBBARD;

JUDD, 1988, p. 112), quer estes tenham ou não restrições intertemporais ao consumo.

Como apontado na seção anterior a poupança precaucional consiste numa resposta dos

indivíduos às imperfeições de mercado, as quais podem ser mitigadas ou potencializadas a

depender das normas que dispõem a tributação sobre a renda dos indivíduos, motivo pelo qual

se torna inerente analisar a estrutura do modelo da teoria do ciclo de vida para políticas

tributárias e suas externalidades, (HUBBARD; JUDD, 1988, p. 112).

A teoria do ciclo de vida aplicada à tributação sobre a renda obtém uma mensuração

significativa sobre o impacto distributivo sobre os grupos de indivíduos ao longo do ciclo de

vida, (juventude, maturidade e velhice), possibilitando uma melhor mensuração do bem-estar

em uma dada estrutura tributária, (ALTIG; CARLSTROM, 1999, p. 1210).

Isto porque o modelo da teoria do ciclo de vida incorpora as condições da realidade ao

prever uma tributação proporcional sobre os indivíduos, respeitando cada um dos ciclos

(juventude, maturidade e velhice), de modo que possui uma menor interferência sobre as

decisões dos indivíduos (restritos e irrestritos), permitindo ganhos intertemporais no consumo
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e poupança em 50%, (ENGEN, 1992, p. 104), além de ganhos no bem-estar ao longo da vida

em 12% comparativamente a outros modelos de tributação progressiva.

Ademais, a existência de parcela da população com restrições a crédito não invalidam

a aplicabilidade da teoria do ciclo da vida, bastando para tanto que seja analisada a existência

da formação de hábito de consumo dos indivíduos que carregará consigo as imperfeições do

ambiente econômico interno do país, posto que incerto o consumo futuro.

Importante mencionar que a poupança precaucional é mais sensível a choques externos

sobre a renda decorrentes de uma política tributária progressiva, (ENGEN, 1992, p. 105), e a

magnitude de seus efeitos negativos da tributação progressiva depende da estrutura tributária

adotada pelo país.

Por esta razão que uma política tributária pautada numa tributação proporcional sobre

a renda possui efeitos menos distorsivos às decisões do indivíduo, pois uma incidência

tributária pautada na equidade dos contribuintes surte efeitos positivos no crescimento

econômico do país a longo prazo, (SUMMERS, 1984, p. 249).

Enquanto que na ausência de restrições ao crédito se utiliza o modelo básico da teoria

do ciclo de vida, em que o jovem possui acesso ao crédito para financiar sua educação e seu

consumo, visto que no estágio da maturidade acumulará ativos oriundos de sua remuneração,

pois no estágio da velhice haverá despoupança para suprir o consumo, (HUBBARD; JUDD,

1988, p. 117), como mencionado em seções anteriores. Salienta-se que ao longo dos ciclos da

vida poderão ocorrer momentos de restrições ao crédito e/ou ao consumo ante as flutuações

econômicas.

Por esta razão que o modelo da teoria do ciclo de vida é capaz analisar os efeitos do

bem-estar econômico, e ainda do consumo com mudanças por meio de reformas tributárias,

(HUBBARD; JUDD, 1988, p. 115), ao longo do ciclo de vida, corrigindo eventuais distorções

intertemporais, pois a estrutura da teoria do ciclo de vida permite a construção de modelos

dinâmicos de equilíbrio geral.

Isto é possível, vez que no modelo da teoria do ciclo de vida são analisados o tempo

médio de vida dos indivíduos; os estágios de cada ciclo de vida (juventude, maturidade e

velhice); o início ao mercado de trabalho, em média, entre os 20 anos de idade; os 45 anos,

em média, que o indivíduo dispõe ao trabalho e sua inelasticidade; os anos de aposentadoria



45

após os referidos anos de trabalho; até a ocorrência da morte, em média, 10 anos após a

aposentadoria, (HUBBARD; JUDD, 1988, p. 116).

O modelo do ciclo de vida aplicado como política tributária permite um ambiente de

tributação proporcional ao longo da vida, permitindo que o contribuinte se beneficie de

estímulos positivos ao fornecimento de mão-de-obra, ou seja, há aumento de produtividade do

indivíduo ao longo do ciclo de vida, permitindo crescimento da renda decorrente do trabalho e

melhor acumulação do capital ao longo da vida, (KEANE, 2015, p. 488).

Neste modelo do ciclo de vida se ajusta melhor à realidade vivenciada pelos

trabalhadores, pois o jovem, por exemplo, possui interesse em obter experiência no mercado

de trabalho empregando sua força de trabalho, percebendo salário proporcional a sua pouca

experiência, além da restrição de acesso ao crédito, (KEANE, 2015, p. 493).

Desta forma, num modelo de tributação proporcional em que os contribuintes são

tributados conforme a faixa que se encontrem no ciclo de vida lhes possibilita melhores

decisões sobre o consumo, poupança e investimentos em sua educação, a fim de que

posteriormente, no próximo estágio, (maturidade), possam lograr de salários maiores que

demandem conhecimento técnico-específico, e assim acumular capital e patrimônio

necessários para custear o consumo no último estágio (velhice), segundo estudo empírico

pioneiro de McCurdy (1981) que se encontra no anexo 19.

Isto ocorre porque a tributação proporcional baseada na teoria do ciclo da vida afeta o

salário corrente do indivíduo, mas não o investimento sobre o capital humano, (KEANE,

2015, p. 496), ou seja, os jovens não têm suas decisões afetadas pela tributação,

possibilitando-lhe consumir, investir ou poupar conforme suas preferências. Como se infere o

indivíduo consegue se desenvolver para obter maiores retornos futuros e ainda contribuir com

o Estado ao ser tributado proporcionalmente à sua renda.

Dado esta visão macro sobre o modelo de ciclo de vida aplicado à uma política

tributária proporcional sobre a renda, é importante observar os indivíduos que já iniciam com

patrimônio herdado dos pais, quer tenha sido desejo ou não deixar bens aos herdeiros, e se

estes possuem restrições ao crédito, bem como formação de poupança precaucional, visto que

os bens herdados somente são transmitidos aos herdeiros em período adiantado de vida,
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quando que as restrições dos herdeiros surgem no início de sua vida, (HUBBARD; JUDD,

1988, p. 116).

Além disso, sob a ótica dos pais, caso haja o desejo em vida de deixar bens aos

herdeiros certamente o seu consumo ao longo da vida será reduzido, porém isto não significa

necessariamente que seja afetada a maximização da utilidade do consumo ao longo de sua

vida, dado que é desejo dos pais deixar bens aos herdeiros, conforme equação do anexo (18).

Salienta-se que existem modelos pautados na teoria do ciclo de vida em que procuram

mensurar os efeitos da teoria do ciclo de vida com base em uma estrutura demográfica, de

modo que este modelo mitiga eventuais distorções ao incluir variáveis como: data de

nascimento, tempo de vida destinado à produtividade laboral, e as preferências em deixar bens

aos herdeiros, (ALTIG; CARLSTROM, 1999, p. 1198).

Como já dito anteriormente, a teoria do ciclo da vida vem sendo utilizada

extensivamente no ramo do direito tributário com a finalidade de mensurar os impactos e

efeitos decorrentes de uma mudança na política tributária sobre a renda, em que se substitui

uma tributação sobre a renda e capital progressiva por uma tributação proporcional,

(HUBBARD; JUDD, 1988, p. 120).

Isto porque com o implemento da teoria do ciclo da vida em reformas tributárias sobre

a renda há estudos empíricos demonstrando que a teoria do ciclo da vida aplicada à reforma

tributária tende a corrigir distorções intertemporais crescentes sobre a renda ao longo do

tempo de vida, pois tributações progressivas tendem a conferir desestímulos à poupança, além

de gerar indução ao consumo presente em detrimento do consumo futuro, pois a tributação

progressiva sobre a renda retira importante parcela de liquidez dos contribuintes,

especialmente daqueles que possuem restrições ao crédito, (HUBBARD; JUDD, 1988, p.

121).

Esta correção possibilitada com o modelo da teoria do ciclo de vida aplicado a uma

tributação proporcional em detrimento de uma tributação progressiva que penaliza o indivíduo

possui impacto superior a 100% sobre sua renda e elasticidade comparativamente à tributação

proporcional, (KEANE, 2015, p. 489), conforme se infere no anexo 20 a notação matemática,

em que demonstra a dupla presença do efeito punitivo sobre a elasticidade e a renda do

indivíduo.
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Autores como Summers, Auerbach, Kotlikoff e Skinner afirmam que é intuitiva a

melhora de uma mudança de uma tributação sobre a renda progressiva para uma tributação

proporcional sobre a renda mediante a adoção do modelo dinâmico da teoria do ciclo de vida,

pois contribui com as decisões de consumo do contribuinte entre realizar o trade-off entre o

trabalho e o lazer, (HUBBARD; JUDD, 1988, p. 121).

Este efeito sobre o trade-off entre trabalho e lazer é demonstrado em notação

matemática no anexo 21, visto que as decisões entre realizar investimentos no capital humano

do indivíduo consistirá no resultado de uma análise de custo-benefício em que se consideram

na equação o capital investido, horas de trabalho, tempo necessário, e os choques que

impactam a produtividade do indivíduo, (KEANE, 2015, p. 490).

Importante mencionar que as horas destinadas ao trabalho crescem moderadamente

entre 20 e 30 anos de idade, obtendo um pico aos 40 anos de idade, com forte declínio entre

os 50 e 60 anos de idade, mais especificamente entre os 45-64 anos de idade se verifica uma

queda na força de trabalho em 53%, (KEANE, 2015, p. 495) com a presença de uma

tributação progressiva sobre a renda, enquanto que na tributação amparada no modelo do

ciclo de vida tem-se a redução na força de trabalho em 1.5% com uma alíquota de 5%

incidente sobre a renda.

A tributação progressiva sobre a renda resulta impactos negativos, ainda, sobre a força

de trabalho e lazer dos indivíduos e grupos familiares, penalizando a acumulação do capital

humano, conforme se infere na equação matemática da tributação progressiva no anexo 23,

(AUERBACH; KOTLIKOFF; SKINNER, 1983, p. 85), o que será aprofundado na próxima

seção.

Em síntese, o indivíduo decidirá se irá investir ou não em seu desenvolvimento

humano se houver ambiente econômico saudável amparado com uma tributação proporcional

sobre a renda, em que não existam fatores exógenos que distorçam as suas decisões,

permitindo-lhe custear tal investimento em seu progresso estudantil sem qualquer penalização

ou distorção causada pela tributação sobre a renda.

Esta melhora com a utilização do modelo da teoria do ciclo de vida contribui, inclusive

com a arrecadação do Governo, visto que o contribuinte terá melhores condições para decidir
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o seu consumo presente e futuro ante a maximização do seu bem-estar, sendo este o motor

propulsor da economia, (SUMMERS, 1984, p. 249-250).

Assim, há uma maximização do bem-estar aos agentes econômicos, vez que todos se

beneficiarão desta substituição de uma tributação progressiva sobre a renda no tempo em prol

do implemento de uma tributação proporcional ao longo do ciclo da vida com uma carga

tributária respeitando os diferentes momentos de vida do contribuinte, de modo que haja

ganhos de eficiência na arrecadação tributária, consumo, poupança e trabalho, (HUBBARD;

JUDD, 1988, p. 121).

Ressalta-se que esta melhora do bem-estar econômico se dá tanto aos contribuintes

restritos, bem como aos irrestritos ao crédito, especialmente as classes sociais mais pobres e

os indivíduos com restrições ao crédito (LAROQUE, 2011, p. F150), porque ao se retirar a

tributação progressiva para uma tributação proporcional há ganhos de eficiência na redução

das distorções causadas pela tributação sobre a renda, com redução, inclusive, do peso morto,

visto que a tributação progressiva interfere sobremaneira nas decisões de consumo e poupança

dos indivíduos, (HUBBARD; JUDD, 1988, p. 124).

A tributação progressiva afeta inclusive as decisões de consumo do contribuinte

quando estiver desempregado e fizer uso do benefício do seguro-desemprego, especialmente

dos contribuintes com restrição ao crédito, posto que ficará impossibilitado de manter um

consumo suavizado, tendo que formar uma poupança precaucional para cobrir eventuais

emergências e financiar o consumo futuro, caso tenha dificuldades de recolocação no mercado

de trabalho.

Isto resulta numa mudança comportamental dos contribuintes quanto a força de

mão-de-obra e decisões relacionadas à poupança, posto que há um aumento das desigualdades

sociais em razão dos efeitos causados por políticas tributárias progressivas, (ALTIG;

CARLSTROM, 1999, p. 1198), o que será demonstrado a seguir com por meio dos impactos

quantitativos sobre os indivíduos.

Ademais, a tributação progressiva penaliza o fornecimento de mão-de-obra ao longo

do tempo, distorcendo o comportamento do contribuinte (KEANE, 2015, p. 487), pois

penaliza a acumulação de capital ao longo da vida, bem como fornece desestímulos ao
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indivíduo para que mantenha os seus níveis de produtividade e obtenção de renda, afetando

inclusive o tempo destinado ao lazer.

Este efeito negativo decorrente da penalização de um sistema tributário progressivo

sobre a renda incide fortemente em idades mais avançadas por carregar toda tributação

progressiva e acumulada que se deram nos anos anteriores, pois uma alíquota de 5% sobre a

renda resulta em redução sobre a sua força de trabalho em 2.7% aos 25 anos de idade, o que

vai progressivamente se acumulando a cada 05 anos de idade, tanto que aos 45 anos de idade

esta redução aumenta para 5.1%, tendo um pico aos 60 anos de idade com 19.3%, (KEANE,

2015, p. 497), o que demonstra no quadro abaixo:

Tabela n. 06: Efeitos da tributação progressiva sobre a força de mão-de-obra ao longo do ciclo de vida

Fonte: KEANE, 2015, p. 498.

A tributação progressiva (compensated) afeta a produtividade ao trabalho do indivíduo

exponencialmente ao longo de todo o seu ciclo de vida, com afetação inicial em -3.2% aos 20

anos de idade (juventude), obtendo um pico aos 60 anos de idade (velhice) com -20%, ao

passo que a tributação proporcional (uncompensated) do ciclo de vida goza de efeitos bem

inferiores, pois aos 20 anos de idade afeta a produtividade do indivíduo em -0.70%, com um

pico de -9.10% aos 60 anos de idade.

Esta penalização dos contribuintes aos trabalho com a tributação progressiva sobre a

renda é maior a medida em que o contribuinte ingressa antes no mercado de trabalho, pois se

um jovem iniciar o trabalho aos 25 anos de idade terá afetado negativamente sua

produtividade aos 60 anos de idade em -29.2%, -11.6% sobre os salários e -3.8% sobre os

ativos; enquanto que um jovem que inicie o trabalho aos 35 anos de idade gozará de uma
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menor afetação (-26.9% em sua produtividade; -9.7% sobre os salários; e -3.5% sobre os

ativos), consoante se demonstra no quadro abaixo:

Tabela 07: Efeitos da tributação progressiva no longo prazo

Fonte: KEANE, 2015, p. 498.

Este efeito é denominado "bola de neve", visto que os efeitos iniciais são baixos,

porém a medida em que o indivíduo continua empregando sua força de trabalho passa a sentir

cada vez mais a extração de parcela de sua produtividade, salário e ativos, em razão do efeito

acumulativo ao longo do ciclo de vida, reduzindo, portanto, a acumulação de capital

(KEANE, 2015, p. 498).

Os indivíduos que integram a classe social média são os mais penalizados por não se

beneficiarem do crescimento da renda, tampouco da distribuição da renda, (BURKHAUSER;

LARRIMORE; SIMON, 2012, p. 08), pois segundo o Ex-Presidente Barack Obama a classe

média é a que mais trabalha, porém não usufrui dos benefícios do crescimento econômico.

Como se infere a tributação progressiva sobre a renda penaliza o contribuinte ao

impossibilitar a suavização do consumo, bem como interferir sobre sua poupança, posto que a

tributação progressiva torna incerto o consumo futuro em razão das distorções causadas, ao

passo que a tributação proporcional amparada no modelo dinâmico do ciclo de vida ao

possibilitar ao contribuinte a suavização do consumo intertemporal, maximizando a função

utilidade, e contribui na redução das incertezas futuras, (HUBBARD; JUDD, 1988, p. 127).

Ante todos os benefícios proporcionados pela adoção da teoria do ciclo de vida à

tributação da renda que cada vez mais vem despertando o interesse de novos economistas e

políticos, vez que a adoção de um modelo proporcional sobre a renda permite ganhos de
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eficiência em uma reforma tributária que prestigia o crescimento econômico ao longo do ciclo

da vida dos indivíduos, (AUERBACH; KOTLIKOFF; SKINNER, 1983, p. 81).

Portanto, a adoção de um regime tributário amparado no modelo dinâmico da teoria do

ciclo de vida permite uma suavização do consumo ao longo da vida, visto que este modelo

não penaliza sobremaneira as decisões dos indivíduo sobre consumo, poupança, lazer e força

de trabalho, maximizando o bem-estar econômico dos contribuintes.

4 MUDANÇA DE PARÂMETRO DA TRIBUTAÇÃO SOBRE A RENDA

Ante a introdução da teoria do ciclo de vida e do modelo dinâmico em regimes

tributários pautados numa tributação proporcional sobre a renda em seções anteriores, as

subseções seguintes tem por finalidade analisar as formas de mensuração da progressividade

tributária do imposto de renda, bem como a ineficiência da progressividade do imposto sobre

a renda no Brasil, introduzindo o tema com o contexto histórico da introdução do imposto

sobre a renda em nosso país.

Em seguida, será analisada a implementação da mudança de parâmetro da tributação

sobre a renda pautada na progressividade para o modelo dinâmico da tributação proporcional

sobre a renda segundo a teoria do ciclo de vida, pois somente após conhecer o ambiente atual

do IRPF-progressivo que se pode avançar na pesquisa em prol da tributação proporcional

sobre a renda pautada no modelo dinâmico do ciclo de vida, consoante se infere avante.

4.1 Breve contexto histórico do IRPF

Nesta seção será apresentado contexto histórico das reformas e propostas normativas

relativas ao imposto sobre a renda, bem como a progressividade tributária que se mantém até

os dias atuais, apresentando que o referido imposto gozou de alterações normativas quando o

país necessitava financiar determinado gasto público,  consoante se infere avante.

A priori necessário informar que a sociedade ao se constituir por meio de pacto social

dá ensejo ao nascimento do Estado, e este se torna a entidade responsável pela administração
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e gestão da coisa pública e do interesse social, motivo pelo qual é inerente a existência de

relação obrigacional com o contribuinte para financiar suas despesas públicas por meio do

imposto.

Com a formação do pacto social houve o desenvolvimento da economia e sociedade ao

se estabelecer a moeda como meio universal de troca, tornando possível mensurar a riqueza

auferida pelos contribuintes em países pioneiros como: Itália, França e Inglaterra.

No Brasil o artigo 23, da Lei n. 317/1843, criou a primeira previsão legal de exação

tributária sobre a renda, denominando-se contribuição extraordinária, tendo como base

cálculo os vencimentos a qualquer título, consoante se infere na dicção abaixo:

Art. 23. Fica creada a seguinte contribuição extraordinaria durante o anno desta lei.
§ 1º Todas as pessoas que receberem vencimentos dos Cofres Publicos Geraes, por
qualquer titulo que seja, ficão sujeitas a uma imposição, que será regulada pela
maneira seguinte:

De 500$000 á 1:000$000 2 por cento

» 1:000$000 á 2:000$000 3 »

» 2:000$000 á 3:000$000 4 »

» 3:000$000 á 4:000$000 5 »

» 4:000$000 á 5:000$000 6 »

» 5:000$000 á 6:000$000 7 »

» 6:000$000 á 7:000$000 8 »

» 7:000$000 á 8:000$000 9 »

» 8:000$000 para cima 10 »

A referida dicção legal foi regulamentada pelo Decreto n. 349/1844, prevendo a

referida tributação progressiva, apenas, para quem auferiu rendimentos provenientes dos

cofres públicos, ou seja, consistiu na primeira regulamentação legal da tributação sobre a

fonte, (NÓBREGA, 2014, p. 24).

Como se infere no trecho acima, o referido dispositivo tinha como base de cálculo a

renda dos contribuintes que prestassem serviços públicos independentemente de sua
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denominação, porém teve uma recepção negativa pela sociedade, sendo não aplicado

(CASTRO, 2014. p. 27).

A rejeição se deveu ao fato de se tratar de um tributo sobre a renda seletivo por prever

exação tributária, unicamente, de quem auferisse renda direta do Estado, resultando numa

baixa arrecadação, além de difícil fiscalização, pois a extensão territorial do país impedia o

progresso fiscalizatório, (NÓBREGA, 2014, p. 24), além de constituir tributo complexo e

gozar de ampla base tributária para incidência do tributo.

Anos depois o país necessitou custear as despesas decorrentes da Guerra do Paraguai

que durou de 1864 a 1870, resultando em nova previsão legal de tributo sobre a renda por

meio do artigo 22, da Lei n. 1507/1867, com incidência de 3% sobre os vencimentos

superiores a 1:000$000, e as pensões com incidência de alíquota em 1%, consoante se infere:

Art. 22. Todas as pessoas, que receberem vencimentos dos cofres publicos geraes,
provinciais ou muuicipaes, comprehendidos os pensionistas, jubilados e
aposentados, ficão sujeitas ao imposto de 3% sobre os mesmos vencimentos,
exceptuados os inferiores a 1:000$000.
Se os funccionarios perceberem porcentagem ou emolumentos, serão estes, segundo
as lotações a que se proceder administrativamente, accumulados aos vencimentos
para a percepção do imposto.
As pensões do meio soldo e montepio e os vencimentos dos reformados pagaráõ o
imposto na razão de 1%.

O imposto sobre a renda gozou de regulamentação por meio do Decreto n. 4052/1867,

que estabelecia ainda incidência de imposto sobre o patrimônio do contribuinte, o que se

assemelha ao IPTU em dias hodiernos; e o imposto sobre os vencimentos (atual imposto sobre

a renda), gozando de retenção pelas Entidades Administrativas, (NÓBREGA, 2014, p. 25).

No entanto, o referido imposto sobre vencimentos gozou de forte rejeição social,

motivo pelo qual era constantemente retomado e extinto, além de sofrer com alterações

constantes de alíquotas.

Salienta-se que a sociedade gozava de interlocutores que argumentavam a favor da

tributação sobre a renda, como por exemplo: Raphael Arcanjo Galvão "Considero proveitosa

e acertada uma contribuição sobre a renda. Proponho a tributação progressiva de vencimentos

até 10%..." e contra a tributação sobre a renda cito José Júlio Dreys "Receio os abusos do

arbítrio na execução e duvido das vantagens práticas das medidas". Este conflito quanto a
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adoção ou não de tributo sobre a renda perdurou até o fim da década de 1910, (NÓBREGA,

2014, p. 25-26), momento em que foi extinto em definitivo.

Esta previsão legal de tributo sobre a renda, assim como a contribuição extraordinária

anterior não foi efetivada ante a rejeição social, porém com o advento da República surgia a

necessidade de financiar o gasto público e as despesas extraordinárias oriundas da mudança a

fim de estancar crise econômica, (NÓBREGA, 2014, p. 28).

Ante o tormentoso ambiente econômico os defensores da tributação progressiva sobre

a renda envidaram esforços em sua implementação, visto que a carga tributária ainda

continuava a incidir unicamente sobre o povo ou nas classes sociais mais pobres, além de

serem duramente penalizados com a tributação sobre o consumo, (NÓBREGA, 2014, p. 28).

Assim, o país claramente necessitava financiar os gastos públicos para superar a crise

econômica interna decorrente da mudança para o Estado República, bem como para amainar

os efeitos da crise econômica internacional decorrente da Primeira Guerra Mundial que afetou

a economia de inúmeros países, (NÓBREGA, 2014, p. 29).

Então, adveio a primeira previsão legal do imposto de renda com esta nomenclatura,

após ser arduamente defendido pelo Ministro da Fazenda Rui Barbosa, por entender que o

país não poderia somente ter como base de tributação o consumo, resultando no artigo 31, da

Lei n. 4625/1922, vide:

Art. 31. Fica instituido o imposto geral sobre a renda, que será, devido, annualmente,
por toda a pessoa physica ou juridica, residente no territorio do paiz, e incidirá, em
cada caso, sobre o conjunto liquido dos rendimentos de qualquer origem.

I. As pessoas não residentes no paiz e as sociedades com séde no estrangeiro
pagarão o imposto sobre a renda liquida, que lhes fôr apurada dentro do territorio
nacional.

II. É isenta do imposto a renda annual inferior a 6:000$ (seis contos de réis),
vigorando para a que exceder dessa quantia a tarifa que for annualmente fixada pelo
Congresso Nacional.
III. Será considerado liquido, para o fim do imposto, o conjunto dos sendimentos
auferidos de qualquer fonte, feitas as deducções seguintes:

a) imposto e taxas;

b) juros de devidas, por que responda o contribuinte;

c) perdas extraordinarias, provenientes de casos fortuitos ou força maior, como
incendio, tempestade, naufragio o accidentes semelhantes a esses, desde que taes
perda não sejam compensadas por seguros ou indenizações;

d) as despezas ordinarias realizadas para conseguir e assegurar a renda
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IV. Os contribuites de renda entre 6:000$ (seis contos de réis) e 20:000$ (vinte
contos de réis) terão deducção de 2 % (dous por cento) sobre o montante do imposto
devido por pessoa que tenha a seu cargo, naõ podendo exceder, em caso algum, essa
deducção a 50 % (cincoenta por cento) da importancia normal do imposto.

V. O imposto será arrecadado por lançamento, servindo de base a declaração do
contribuinte, revista eplo agente do fisco e com recurso para autoridade
administrativa superior ou pára arbitramento. Na falta de declaração o lançamento se
fará ex-officio. A impugnação por parte do agente do fisico ou o lançamento
ex-officio terão de apoir-se em elementos comprobatorios do mantante da renda e da
taxa devida.

VI. A cobrança do imposto será feita cada anno sobre a base do lançamento
realizado no anno immediatamente anterior.

VII. O poder Executivo providenciará expedindo os precisos regulamentos e
instrucções, e executando as medidas necessarias ao lançamentos e instrucções, e
executando as medidas necessarias ao lançamento, por fórma que a arrecadação do
imposto se torne effectiva em 1924.

VIII. Em o regulamento, que espedir o poder Executivo poserá impor multas até o
maximo de 5:000$ (cinco contos de réis).

Importante notar que no referido dispositivo legal trazia consigo: alíquota de 2% sobre

a renda; faixas de isenção; lançamento tributário por declaração do contribuinte, e na falta

lançamento de ofício; anualidade do fato gerador do imposto de renda; e dedutibilidade

tributária da receita.

Rui Barbosa era defensor da progressividade tributária do imposto sobre a renda por

entender que era necessário ao país no enfrentamento das desigualdades sociais e erradicação

da pobreza, prevendo tributação distintas para as classes sociais, de modo que classes sociais

desfavorecidas tivessem existência social, (NÓBREGA, 2014, p. 27), promovendo, portanto,

justiça fiscal por meio de um sistema tributário.

Em 1930, no entanto, o país novamente enfrentou uma crise econômica, agora causada

em razão do alto nível da taxa de desemprego, posto que vários estrangeiros vieram

estabelecer domicílio no país, resultando no Decreto n. 19482/1930 que limitou o acesso de

estrangeiros ao solo brasileiro, (NÓBREGA, 2014, p. 49).

Para combater a crise oriunda do alto nível de desempregados o país lançou mão do

imposto sobre a renda especificamente para os magistrados com alíquotas que variavam entre

0,5% à 2%, em conformidade com a renda auferida, vez que necessitava constituir um fundo
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para alocação de recursos necessário para o estabelecimento de políticas visando ampliar as

ofertas de empregos, (NÓBREGA, 2014, p. 49).

Pontua-se que, ao longo da história, o imposto de renda gozou de sua primeira

previsão constitucional no artigo 6º, da Constituição de 1934, conferindo competência

tributária privativa à União ao tributar a renda e proventos de qualquer natureza.

O imposto de renda foi objeto de aperfeiçoamento legislativo de modo que passou a

abarcar maior parcela de incidência tributária, resultando em maior representatividade

econômica aos cofres públicos, levando a ultrapassar a arrecadação do imposto sobre

consumo em 1943 (CASTRO, 2014, p. 28), e em 1944 teve majoração sua alíquota para 20%

sobre a renda.

Após quatro anos houve nova majoração da alíquota do imposto de renda de 28% para

50% sobre a renda dos contribuintes, culminando no pico histórico de 65% sobre a renda no

período de 1963 a 1965, (CASTRO, 2014, p. 28). Estes aumentos sucessivos se deram em

razão da necessidade de equilibrar as contas públicas que foram afetadas com os efeitos

externos da Segunda Guerra Mundial, (NÓBREGA, 2014, p. 61), consoante se infere no

gráfico abaixo apontando o histórico das alíquotas do IRPF, vide:

Gráfico 12: Maiores alíquotas da tabela progressiva do IRPF nos exercícios de 1924 a 2013

Fonte: NÓBREGA, 2014, p. 73.

Em 1988, houve expressa previsão do imposto sobre a renda de competência da União,

nos termos do artigo 153, III, CRFB, sendo marcado pela progressividade, universalidade e

generalidade, consoante se infere no artigo 153, § 2º, I, CRFB, os quais devem ser analisados

à luz da teoria do ciclo de vida nas seções posteriores.
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Além disso, importante mencionar que a Constituição Federal de 1988 trouxe em seu

bojo as limitações ao poder de tributar com o fito de controlar eventuais excessos do

legislador na arrecadação tributária, promovendo garantias ao contribuinte, tais como:

isonomia, legalidade e justiça fiscal.

Como dito anteriormente, o imposto de renda, historicamente, contou com reformas

tributárias com a finalidade de aumentar a carga tributária, a fim de suprir as despesas de

financiamento ou gasto público em momentos de crise econômica momentânea, porém o

aspecto perene da reforma tributária extrai parcela de bem-estar da sociedade

permanentemente.

Então, em dezembro/2019, adveio uma crise sanitária mundial em razão de pandemia

de vírus oriundo da China (GRUBER, 2020, p. 01), denominado como Coronavírus,

(COVID-19), afetando todas as economias mundiais com determinações governamentais de

lockdowns e restrições de circulação.

Os primeiros casos surgiram no Brasil em meados de 26.02.2020, (GLOBO, 2020, p.

01), porém em 03.02.2020, o Governo reconheceu a calamidade pública por meio do art. 1º,

da Portaria n. 188/2020, Portaria MS; art. 1º, Decreto n. 7616/2011.

Ante a alta letalidade da doença foi declarado pelo Decreto Legislativo n. 06/2020, o

estado de calamidade pública com efeitos até 31.12.2020, bem como a criação de conselho

para o combate, nos termos do art. 1º, Decreto Legislativo n. 06/2020; 65, LC n. 101/2000, o

que resultou em determinação legal para o estabelecimento de quarentena com restrição de

atividades ou separação de pessoas contaminadas das não-doentes, nos termos do art. 2º, II, da

Lei n. 13.979/2020.

A COVID-19 causou um sério impacto na economia brasileira, visto que o Governo

teve que editar medidas com o fito de minorar a pobreza das famílias, além de estabelecer

medidas com a finalidade de preservar os empregos, no entanto, estas medidas não foram

capazes de reduzir o risco do país que saltou de 98 pontos-base do CDS (Credit Default Swap)

em dezembro/2019 para para um pico de 320 pontos, e atuais 177 pontos base, vide:
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Gráfico 13: Risco Brasil no período de novembro/2019 à setembro/2021

Fonte: WGB, 2021.

Ante o elevado risco país no adimplemento de suas obrigações, sendo que, somente, o

desenvolvimento da atividade econômica será capaz de minorar os impactos atuais, bem como

amainar os prejuízos futuros, o Ministro do STF Alexandre de Moraes, concedeu cautelar para

afastar o teto de gastos públicos na MC em ADIN n. 6357/DF.

O Governo prontamente editou a MP n. 936/2020, em que se estabeleceu medidas para

evitar as demissões em massa da população até 31.12.2020, com o fito de evitar o

agravamento da crise econômica, proteger as famílias e conter o aumento das desigualdades, o

que posteriormente foi convertido na Lei n. 14.020/2020, prevendo direitos a suspensão dos

contratos de trabalho e reduções proporcionais de jornada, com a concessão de benefícios por

meio do seguro-desemprego.

Ante este cenário caótico, houve a apresentação do Projeto de Lei n. 2337, em 25 de

junho de 2021, denominado como "Reforma Tributária do Imposto sobre a Renda", que prevê

inúmeras alterações legais com a finalidade de alterar a tributação de pessoas jurídicas e

físicas de modo que sejam combatidos os níveis de pobreza e o tax gap.

Necessário pontuar que os tributaristas divergem sobre aumentar ou não o nível de

progressividade no país e instituição de novos tributos, cuja tema tem sido acalorado na

academia, pois deve-se enfrentar os problemas de desigualdade e pobreza, podendo surgirem
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medidas alternativas para obtenção de recursos, (NETO; ARAUJO; PALOS e SOARES,

2020, p. 41).

Há uma grande preocupação acerca do tema, vez que os efeitos econômicos oriundos

da pandemia do coronavírus (COVID-19) impeliram decisões do Governo quanto a políticas

de distribuição de renda com o esteio de auxiliar as famílias carentes neste período sensível,

vide gráfico com a escalada da dívida pública:

Gráfico 14: Dívida pública do país no período de 1994 à 2020 em logaritmo

Fonte: Elaboração própria no software Gretl.

Este Projeto de Lei, tem sido considerado um erro pelo Ministro da Economia Paulo

Guedes, (ECONÔMICO, 2021, p. 01), bem como por juristas que pontuam os excessos da

proposta que não possui o debate e discussão social necessária, (SALUSSE, 2021, p. 02),

porém o referido Projeto de Lei n. 2337/2021 foi aprovado na Câmara dos Deputados em

02.09.2021, (CNN, 2021, p. 01), prevendo a atualização da base monetária da tabela

progressiva do imposto de renda, altera parâmetros de isenção do imposto sobre a renda,

limita o uso do desconto simplificado da DIRF (Declaração de Ajuste Anual do IRPF) à 20%

sobre os rendimentos tributáveis que não ultrapassarem R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Portanto, a tributação da renda no país é marcada por intensas discussões políticas e

acadêmicas acerca da progressividade tributária da renda, motivo pelo qual a próxima seção

será destinada a contextualização econômico-social do país.
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4.2 Contextualização sócio-econômica dos contribuintes residentes no Brasil

Nesta seção será apresentado uma contextualização sócio-econômica dos contribuintes

residentes no Brasil, detalhando as causas das desigualdades socioeconômicas no país, bem

como os fatores indutores de desigualdade e pobreza, além da pobreza crônica e desigualdade

estrutural que ainda persistem no país.

A priori é necessário continuar pobreza como uma situação de carência oriunda de

aspectos históricos, mas, outrossim, decorrente de tomadas de decisões que afetam os elos e o

pertencimento à sociedade, (CHIQUITO; MAYER; LLULL; CORTES, 2019, p. 426). Quando

esta pobreza é oriunda de ausência de infraestrutura mínima e acesso a certos itens básicos,

dentre eles: saúde e educação, tendo-se, destarte, uma pobreza estrutural.

Assim, as desigualdades socioeconômicas existentes ao redor do mundo são pautadas

em tipos “estruturados”, ou seja, a desigualdade possui uma base institucional que consiste

em fator determinante nas oportunidades que os indivíduos recebem ao longo de sua vida,

(SALATA, 2018, p. 78).

A saúde é um reflexo da desigualdade socioeconômica da população de um país,

podendo ser oriunda de inúmeros fatores como: crescimento abrupto, ausência de saneamento

básico, qualidade do fornecimento de água potável, condições de moradia e trabalho,

alimentação, educação e questões étnicas, (CAMPELLO, 2017, p. 57).

Analisando a situação do Brasil, no início do século 21 a sociedade brasileira foi

marcada por uma forte transformação de distribuição de renda, período no qual houve

declínio substancial dos níveis de pobreza e miséria desde 2001, conforme se infere nos níveis

do coeficiente de Gini (índice de desigualdade), (SALATA, 2018, p. 76).

Salienta-se que neste período houve uma melhora nos grupos da classe social pobre e

média, posto que houve uma modificação dos níveis do coeficiente de Gini, (CHIQUITO;

MAYER; LLULL; CORTES, 2019, p. 380), consoante se infere abaixo:
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Gráfico 15: Índice de Desigualdade do Brasil (Gini) - de 1981 a 2019

Fonte: THE GLOBAL ECONOMY, 2022, p. 01.

Já no tocante ao aspecto sociológico, ainda se infere a necessidade de mensurar os

fatores de desigualdades sociais em conformidade com os grupos (gênero, raça e situações de

classes), posto que a origem das desigualdades pode permitir o aprofundamento no problema

social, de modo que sejam implementadas medidas em prol da melhora do bem-estar,

(SALATA, 2018, p. 77).

Fato é que o Brasil goza de uma pobreza crônica que se encontra desde o nascimento

das crianças e perpassa ao longo da infância e adolescência, cuja redução foi concomitante

com a redução das desigualdades ao acesso de direitos, bens e serviços (CAMPELLOb, 2017,

p. 70), pois a primeira infância consiste no ponto de partida do desenvolvimento do indivíduo.

Este desenvolvimento infantil se dá por meio da educação, bem como do acesso da

classe pobre à educação com o esteio de minar a desigualdade, posto que em 2002 o país

implementou estímulos para que os alunos permanecem na escola, bem como vem

recorrentemente pensando em métodos de conceder maior qualidade ao ensino público da

educação básica, (CAMPELLOc, 2017, p. 19).

Além da educação básica dos alunos, no período de 2002 a 2015, o país amplificou o

acesso aos cursos de stricto sensu (mestrado e doutorado) para toda a população, posto que o

acesso ao ensino superior continua sendo espaço da elite brasileira, (CAMPELLOc, 2017, p.

22), visto que, apenas, 35% dos formandos que fizeram ENADE eram os primeiros na família

a obter formação superior.
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Neste passo, a literatura brasileira que trata o tema das desigualdades tem aprofundado

sua pesquisa na descoberta dos fatores que causam a desigualdade entre os indivíduos que

residem no Brasil, cujo resultado das pesquisas tem contribuído na redução das desigualdades

sócio ocupacionais no país, (SALATA, 2018, p. 90), pois no período compreendido entre

2002 a 2013 o país gozou de uma intensa valorização do salário mínimo, aumento dos níveis

de escolaridade e redução do desemprego.

A relevância do aspecto ocupacional, constata-se na tabela abaixo em que 62% da

renda do contribuinte brasileiro é oriundo de seu trabalho, seguido de 15% decorrente de

transferências e 14,6% de rendas não-monetárias, consoante se infere:

Tabela 08: Distribuição dos rendimentos monetários e não-monetários, conforme suas fontes

Fonte: BALTAR, 2009, p. 22.

Isto porque o crescimento do número de indivíduos que pertencem à classe pobre e se

formam no ensino superior tem sido forte resistência para a família encontrar ou manter níveis

crônicos de pobreza até mesmo indigência, (CHIQUITO; MAYER; LLULL; CORTES, 2019,

p. 385), ou seja, o acesso à informação confere aos indivíduos uma gama de oportunidades ao

longo da vida (CAMPELLOc, 2017, p. 24).

Por esta razão que a existência de regime de tributação que acompanhe as etapas do

ciclo de vida dos contribuintes (jovem, maduro e velho), se mostra fundamental ao pleno

desenvolvimento do indivíduo, pois o jovem pode gozar de oportunidades que lhe permitam o

ingresso à educação, ou seja, o investimento em educação na primeira etapa do ciclo da vida

(juventude) proporcionará uma gama de oportunidades aos indivíduos no mercado de

trabalho.
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Desta forma, uma tributação dinâmica pautada no ciclo de vida permite a concessão de

estímulos econômicos na fase inicial (juventude) com redução da alíquota fixa sobre a renda,

o que será compensado na etapa seguinte (maturidade), momento em que o indivíduo poderá

contribuir para a sociedade com uma parcela maior de sua renda, sem que haja uma afetação

significativa de sua poupança, consoante se infere no estudo empírico que consta dos anexos.

Enquanto que na terceira etapa do ciclo de vida (velhice) o indivíduo tenderá a

consumir boa parte de sua poupança ante a incerteza de renda futura esperada, por esta razão

que a Previdência Social atua como base de proteção aos indivíduos que se encontrarem na

velhice e tiverem contribuído para o sistema, (CARVALHO, 2017, p. 45).

A população brasileira está vivendo mais, ponto que é aprofundado na seção 4.5, logo

o indivíduo necessita de uma proteção por um período maior da Previdência Social para lhe

conceder meios de subsistência quando tiver que tomar a decisão de consumir sua poupança

(acaso existente) para suavizar o seu consumo ante a incerteza de renda futura esperada, pois

a terceira etapa do ciclo de vida demanda um novo padrão de consumo.

Salienta-se que auferir benefícios previdenciários consiste em benefício de pequena

parcela de contribuintes privilegiados, (CARVALHO, 2017, p. 46), em razão das

modificações das regras para auferir benefício, bem como o cumprimento de todos os

requisitos legais, sendo muito difícil a população vir a receber o teto do benefício

previdenciário, segundo a Professora Denise Gentil.

Sendo que consiste no direito à dignidade dos indivíduos que se encontrarem na

terceira etapa do ciclo de vida (velhice) gozarem de renda suficiente para lhes permitir a

sobrevida, (SKINNER, 2017, p. 323).

Ainda assim, existem profissões que continuam sendo desenvolvidas por mulheres em

condições precárias, tais como: o trabalho doméstico, em que uma pessoa recebe uma

remuneração em troca de afazeres domésticos.

Ressalta-se que o trabalho doméstico goza de aspectos culturais sob uma ótica social

por ser exercido por donas de casa, mães e esposas em prol de sua família (filhos, maridos e

outros familiares) sem qualquer contrapartida financeira, pois é condicionado a relações

afetivas, (MELO, 1996, p. 02), motivo pelo qual goza de um estigma social.
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A precariedade do trabalho doméstico no Brasil decorre de péssimas condições de

trabalho, altos riscos à saúde e integridade física das trabalhadoras, além de baixos níveis

salariais, (SANCHES, 2019, p. 882), consoante demonstra abaixo na tabela:

Tabela 09: Trabalhadoras domésticas com carteira de trabalho assinada, segundo cor/raça - Brasil 1996-2007

Fonte: SANCHES, 2019, p. 883.

Como se infere na tabela acima, é possível constatar a situação das empregadas

domésticas com vínculo formal, no entanto ainda existe uma gama de trabalhadores que

atuam como domésticas em situações de informalidade, (SANCHES, 2019, p. 885).

Necessário pontuar que o trabalho doméstico goza de maior absorção do trabalho

feminino no país, especialmente para mulheres com pouca ou baixo nível de escolaridade,

sendo, portanto, a porta de entrada para o mercado de trabalho, motivando situações de

informalidade, (MELO, 1998, p. 07).

Esta informalidade ainda é persistente em outras atividades desenvolvidas pelas

mulheres, pois comparativamente com as mesmas funções exercidas por homens,

infelizmente as mulheres trabalham mais horas, porém gozam de renda salarial

substancialmente inferior, sendo que são as grandes provedoras da maioria das famílias

brasileiras, (ABREU; JORGE; SORJ, 1996, p. 480).

Isto porque o resultado desta pesquisa permite concentrar o emprego de políticas

públicas destinadas à redistribuição de renda, por isto que se pode afirmar que as

desigualdades são oriundas de relações institucionalizadas ou estruturadas, (SALATA, 2018,

p. 79).
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Por este motivo, na década de 1980 houve vários projetos para melhoria de renda dos

grupos femininos sociais vulneráveis, desenvolvido por Estados, Organizações Não

Governamentais (ONGs) e setor privado, (ABREU; JORGE; SORJ, 1996, p. 480).

Dentre estes projetos, importante pontuar a atuação do Serviço Brasileiro de Apoio a

Micro e Pequena Empresa (SEBRAE) que contribuiu fortemente na formação empresarial das

mulheres, a fim de que se tornassem empreendedoras de novos negócios, (ABREU; JORGE;

SORJ, 1996, p. 482).

Em 1984, adveio o Banco da Mulher que fornecia microcréditos para mulheres

empreendedoras e micro empresárias, sendo fruto da Conferência Internacional da Mulher

realizada no México em 1975, em que se debateu a ausência de incentivos para o

desenvolvimento do empreendedorismo feminino por meio de apoio financeiro e

administrativo,  (ABREU; JORGE; SORJ, 1996, p. 486).

Este modelo de instituição bancária destinada exclusivamente ao público feminino se

desenvolveu e foi aderido por outros Estados, como por exemplo: o Banco da Mulher

Paraense que concede empréstimos para mulheres empreendedoras que possuam atividade

econômica que goze de faturamento até R$ 360.000,00 ao ano, (FOMENTO PARANÁ, 2022,

p. 01).

Como mencionado anteriormente, a origem da desigualdade constitui fator relevante,

porque 51,80% das mulheres com idade inferior a 35 anos de idade solicitaram empréstimos

junto ao Banco da Mulher existente no Rio de Janeiro e 55,10% para mulheres com idade

superior a 35 anos de idade, (ABREU; JORGE; SORJ, 1996, p. 488).

Além disso, aspectos regionais e do grau de experiências das mulheres apresentou

dados, em que mulheres com maior experiência no ramo de desenvolvimento da atividade

econômica solicitaram o empréstimo, sendo que destas 80% residia na mesma região ou nas

regiões vizinhas, (ABREU; JORGE; SORJ, 1996, p. 488).

O nível educacional das mulheres foi objeto de mensuração pelo SEBRAE que

constatou que a maior parcela das mulheres que solicitaram empréstimos junto ao Banco da

Mulheres possuíam segundo grau (in)completo e superior completo, vide:
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Tabela 10: Distribuição das Clientes por Nível de Instrução (%)

Fonte: ABREU; JORGE; SORJ, 1996, p. 489.

O SEBRAE, inclusive, mensurou a taxa de mulheres que obtiveram sucesso em sua

atividade econômica após a participação da reunião inicial e solicitação do empréstimo no

Banco da Mulher, o que ratifica a seção desenvolvida no item 3.1, em que se pontua o quão é

importante o nível educacional do indivíduo residente no Brasil, a fim de que possa obter

melhores condições econômico sociais, podendo, ainda, suavizar seu consumo e tomar

melhores decisões quanto aos níveis de poupança, segundo a teoria da renda permanente.

Pesquisadores sociólogos como John Goldthorpe e Erik Olin Wright pontuam que a

divisão das classes sociais são constituídas por meio de aspectos agregados sócio

ocupacionais, analisando, por exemplo: mobilidade social, desigualdade educacional e

rendimentos, (SALATA, 2018, p. 79).

Além disso, a desigualdade racial consiste em ponto sensível no país por gozar de

altos níveis, especialmente sobre a desigualdade de negros e negras que se encontram em

níveis de miséria e exclusão social, em que mais de 70% dos negros no país estão em níveis

elevados de pobreza, (CAMPELLOa, 2017, p. 47).

A desigualdade dos negros é geral, transcendendo a desigualdade meramente da renda,

havendo exclusão de bens de consumo básico, (CAMPELLOa, 2017, p. 47), motivo pelo qual

o Governo empregou políticas públicas destinadas a redistribuir renda a fim de que haja uma

integração social, permitindo a redução da pobreza entre os negros de 15% para 1,5%,

(CAMPELLOb, 2017, p. 71), porém ainda persistem formas de discriminação, racismo e

violência.



67

Toda esta transformação social de inclusão das classes sociais mais pobres têm

resultado em novas mudanças na sociedade, pois a classe que antes gozava de pobreza

crônica, agora frequenta universidades por meio de programas públicos inclusivos, além de

haver mudanças substanciais nos hábitos de consumo, (ABRIL; CELIS; TORO;

LEGUIZAMON; NAHARRO; DARLING; FRIGGERI; FONSECA, 2018, p. 240).

Com isto houve uma ampliação das classes sociais média, média-alta e alta, ou seja, a

inclusividade dos indivíduos que se encontravam em níveis de pobreza, agora integram novas

classes sociais, (ABRIL; CELIS; TORO; LEGUIZAMON; NAHARRO; DARLING;

FRIGGERI; FONSECA, 2018, p. 240), ratificando a presente pesquisa que busca uma

modificação da tributação sobre a renda com adoção de uma tributação fixa que goza de

alíquotas distintas em cada etapa do ciclo de vida que o contribuinte se encontrar.

A tributação da renda baseada no modelo dinâmico do ciclo de vida permite a

suavização do consumo ao longo dos ciclos de vida, o que reflete nos níveis de poupança e

investimento, haja vista a otimização das decisões entre consumir e poupar a renda corrente

ante a expectativa de uma renda futura esperada, (ABRIL; CELIS; TORO; LEGUIZAMON;

NAHARRO; DARLING; FRIGGERI; FONSECA, 2018, p. 249).

Isto porque os programas de transferência de renda que combatem todos os níveis de

pobreza impactam fortemente as decisões de consumo (ABRIL; CELIS; TORO;

LEGUIZAMON; NAHARRO; DARLING; FRIGGERI; FONSECA, 2018, p. 252), visto que

o indivíduo que antes consumia bens de uma cesta básica inferior agora goza da oportunidade

de consumir outros bens de uma cesta básica superior ou alterar o seu consumo.

Desta forma, a medida que há uma crescente integração de indivíduos que antes eram

pobres em outras classes sociais (média, média-alta e alta), a tributação sobre a renda deve ser

dinâmica ao acompanhar o contribuinte sem que haja uma penalização sobre suas decisões,

bem como emprego de mão-de-obra e continuação do desenvolvimento de capital humano.

A erradicação da pobreza consiste num dos objetivos fundamentais previstos no artigo

3º, III, IV, CRFB, em prol da construção de uma sociedade livre, justa e solidária,

promovendo sempre o bem de todos por meio de condições dignas ao indivíduo residente no

país, (artigo 1º, I , III, CRFB), o que contribui com a soberania do país.
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A soberania, por sua vez, consiste em qualidade jurídica de império, sendo inerente à

natureza do Estado, ou seja, constitui a personificação do poder nacional, (CARRAZZA,

2019, 116).

Por esta razão, preliminarmente, deve-se analisar o atual sistema de tributação sobre a

renda pautado na progressividade tributária, nos termos do artigo 153, § 2º, I, CRFB, a fim de

compreender como este sistema interage com a realidade de pobreza e desigualdade da

sociedade brasileira, visto que a persecução de justiça tributária consiste objetivo

constitucional fundamental por gozar de previsão no artigo 3º, CRFB, de modo que se consiga

uma sociedade livre e justa.

4.3 Progressividade sobre a Renda

Nesta seção será tratada a progressividade tributária no imposto de renda, suas

modalidades, (simples ou graduada), critérios de classificação da progressão (aritmética,

geométrica e regressiva), e uma análise breve sobre a relação da progressividade com a

capacidade contributiva, consoante se infere avante.

Preliminarmente, é necessário pontuar que a progressividade tributária surgiu no

período iluminista com notória intenção socialista em se obter a tributação dos contribuintes

observando sua capacidade de pagamento, (ZILVETI, 2004, p. 169), sendo utilizado como

arma no combate às lutas de classes sociais ao integrar o manifesto comunista à Marx, a fim

de que uma maior tributação dos ricos permita uma melhor distribuição de riquezas entre os

mais pobres.

No entanto, o montante arrecadado era insignificante, então à medida que os países se

aproximavam da primeira guerra mundial, decidiram por aumentar o valor das faixas

progressivas, além de instituir novas faixas para capturar novos contribuintes, (PIKETTY,

2013, p. 480-486).

Como se infere acima, a progressividade foi utilizada com viés de política social

arrecadatória, cuja técnica tributária permite o estabelecimento de alíquotas distintas e

crescentes à medida do crescimento da base de cálculo, (MACHADO, 2013, p. 305), esta



69

progressão pode ser simples (a alíquota incide sobre toda a base tributável) ou graduada

(alíquotas distintas conforme alteram-se os limites).

Já o C. STF entendeu existirem três critérios para classificação da progressividade

tributária, sendo: progressão aritmética, em que existem distribuição de alíquotas distintas,

como por ex: IPI; progressão geométrica, em que há aumento geométrico do encargo fiscal a

medida do crescimento da renda do contribuinte, o que se verifica no imposto sobre a renda; e

regressiva que retira fração do consumo das famílias, como por ex: ICMS e IPI, (ZILVETI,

2004, p. 169).

Assim, a progressividade constitui técnica tributária constitucional que aplica o

princípio da capacidade contributiva, segundo prescrevem os arts. 145, § 1º, c.c. art. 153, § 2º,

I, CRFB, in casu, a capacidade econômica denota capacidade financeira de suportar a

incidência tributária ante a ocorrência do fato gerador do IRPF, ao passo que a

progressividade estabelece o momento e as alíquotas que serão incidentes sobre a riqueza.

A progressividade tributária sobre a renda é amplamente debatida no meio acadêmico,

razão pela qual goza de duas linhas de pensamento, quais sejam: a linha dos juristas que

defendem a progressividade sobre a renda dos contribuintes residentes no país por consistir

em medida que confere justiça fiscal; e a linha dos juristas que são críticos a manutenção da

progressividade sobre a renda dos contribuintes por entender medida insuficiente e que

penaliza o desenvolvimento do capital humano por majorar a tributação sobre a renda,

desestimulando a manutenção da força de trabalho, consoante se infere nas subseções a seguir.

4.3.1 Índices de mensuração da progressividade tributária sobre a renda

Nesta seção, serão apresentados os métodos de mensuração da progressividade

tributária sobre a renda adotados pela literatura, analisando como a progressividade pode

afetar positiva ou negativamente a distribuição de renda na sociedade, refletindo diretamente

nos níveis de desigualdade e pobreza, consoante se infere avante.

O Estado possui um papel importante no combate às desigualdades sociais que podem

ser oriundas de vários fatores, e para tanto o Estado possui o instrumento da função
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distributiva por meio do sistema tributário, no qual o Estado pode ajustar a tributação sobre a

renda dos cidadãos de formas distintas a depender da renda auferida pelo contribuinte,

(CASTRO; BUGARIN, 2017, p. 260).

Antes de desenvolver a seção, faz-se necessário definir a progressividade como àquela

em que a alíquota média cresce à medida que há um aumento da renda do contribuinte, ou

seja, quando o contribuinte auferir maior renda contribui com mais tributo aos cofres

públicos, além de perder maior parcela de sua renda, (CASTRO; BUGARIN, 2017, p. 264).

Ato contínuo, deve-se distinguir a progressividade estrutural (local) da progressividade

efetiva (global), visto que esta consiste em mensuração antes e após a incidência do tributo, ao

passo que àquela mensura a progressividade em conformidade com as características especiais

do tributo, inexistindo amparo na justiça fiscal, (ZILVETI, 2004, p. 182).

Quanto ao cerne da seção, necessário pontuar ao leitor que existem vários estudos

científicos mensurando a progressividade do tributo ao redor do mundo, tais como: Slemrod

(1996), Piketty e Saez (2007), Kim e Lambert (2009), Mathews (2014), e Kesselman e

Cheung (2004), bem como estudos realizados comparando sistemas tributários como: Kiefer

(1984); Norregaard (1990); Verbist (2004); Verbist e Figari (2013); e Paturot, Mellbye e Bris

(2013), (CASTRO; BUGARIN, 2017, p. 262).

Como se infere houve uma grande quantidade de trabalhos científicos estabelecendo

métricas de mensuração da progressividade tributária sobre a renda e sua relação com o

sistema tributário do país(es) objeto(s) de análise, (NORREGAARD, 1990, p. 85).

Desta multiplicidade de trabalhos surgiram grupos de trabalhos que estabeleceram

índices de mensuração da progressividade que podem ser baseados na renda no nível ou em

impostos de renda pagos, diferindo-a da política tributária de distribuição da renda, posto que

estes podem ser subdivididos em conformidade com o grau de desigualdade nos quais estão

pautados, (NORREGAARD, 1990, p. 85).

Outro fator que ensejou a grande quantidade de trabalhos científicos foi a grande

controvérsia gerada pelo tema da progressividade sobre a renda desde 1980, logo os autores

desenvolveram métodos distintos para analisar a relação entre progressividade do imposto de

renda sobre a desigualdade (coeficiente de Gini), (NORREGAARD, 1990, p. 86).
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Existem três métodos de mensuração que serão detalhados na seção por serem os mais

referenciados pela literatura, sendo o método desenvolvido por Musgrave e Thin (1948) que

foi aprimorado por Kakwani (1977), sendo este o método principal e mais citado pela

literatura por implementar um método de concentração da progressividade tributária e

desigualdade, e Suits (1977), o que será detalhado a seguir.

Neste passo, adentra no método de mensuração desenvolvido por Musgrave e Thin em

1948, em que pontua os critérios para considerar se os sistemas tributários são progressivos

(quando a alíquota marginal do imposto exercer a alíquota média), neutros (quando a alíquota

marginal do imposto iguala a alíquota média) ou regressivos, (quando a alíquota marginal do

imposto for inferior a alíquota média), (MUSGRAVE; THIN, 1948, p. 498).

Segundo o modelo de Musgrave e Thin, a progressividade perde eficiência e declina

quando a renda aumenta em escala, ou seja, a progressividade tributária ocorre quando a

alíquota média do imposto de renda cresce conjuntamente com o crescimento da renda dos

contribuintes, (MUSGRAVE; THIN, 1948, p. 505).

Mais precisamente se índice de Musgrave e Thin tiver variação superior de Gini a 1 há

extrema progressividade do imposto; em valores inferiores de Gini a 1 há regressividade

tributária extrema; e em valores iguais ou próximos de zero há proporcionalidade da

tributação da renda, (SUITS, 1977, p. 747), conforme se verifica na tabela abaixo:

Tabela 11: Renda acumulada dos Estados Unidos e arrecadação tributária pela população em décimos, 1966

Fonte: SUITS, 1977, p. 748.
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No método Musgrave e Thin (1948) a mensuração da progressividade tributária é

realizada por meio de comparação do nível da desigualdade antes e após a incidência do

imposto de renda, logo neste modelo há progressividade tributária se o imposto de renda

permite a redução dos níveis de desigualdade; e regressividade, quando os níveis de

desigualmente aumentam após a incidência do imposto de renda, (KAKWANI, 1977, p. 72).

Esclarece-se que, Musgrave e Thin (1948) adotavam o coeficiente de Gini como benchmark

dos níveis de desigualdade em seu modelo.

Como se infere a progressividade está intimamente relacionada ao conceito de

desigualdade, conforme os critérios acima pontuados, visto que progressividade objeto de

mensuração deve ser implícita ou explícita a depender das medidas de desigualdade e como

elas interferem o bem-estar econômico dos indivíduos, (NORREGAARD, 1990, p. 86).

Posteriormente, adveio o Índice de Kakwani (1977), que constitui método de avaliar a

progressividade do tributo sobre a renda, conforme se infere no anexo 25, em que possui

resultados para tributos progressivos, neutros, e regressivos, (CASTRO; BUGARIN, 2017, p.

266). Salienta-se que o Índice Kakwani permite analisar a redistribuição de renda e a

progressividade que são geradas pelo imposto sobre a renda, (ROSSI, 1983, p. 906).

O índice Kakwani possui relevante papel na literatura por modificar os métodos

anteriores de Dalton (1955), Slitor (1948), Musgrave e Thin (1948) e Bracewell-Milnes

(1971), conferindo maior robustez nos resultados, posto que confere a relevância necessária

aos efeitos decorrentes das mudanças nas alíquotas médias do imposto de renda, bem como na

progressividade e distribuição da renda, (KAKWANI, 1977, p. 71).

Isto porque no índice Kakwani demonstra a causalidade bidirecional existente entre a

alíquota média da tributação sobre a renda e a distribuição da renda, mensurando ainda a

elasticidade da política tributária definida pelo país de modo que a elasticidade se mantém

igual ou próximo de zero é proporcional; porém se a elasticidade for alta há progressividade

da renda; e se a elasticidade for baixa há regressividade do sistema tributário, (KAKWANI,

1977, p. 71), consoante se infere no anexo 30.

Ademais, no índice Kakwani foi desenvolvido a curva de concentração, consistente na

relação entre a curva de Lorenz e a probabilidade da distribuição de renda, cujo resultado
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aponta o quão distante o sistema tributário progressivo sobre a renda está da

proporcionalidade, (KAKWANI, 1977, p. 72), consoante se infere no anexo 31.

Como se infere, o índice Kakwani forneceu importante contribuição à literatura ao

fornecer métodos de diferenciação entre os efeitos da tributação do imposto de renda na

distribuição da renda, cuja média das alíquotas do imposto de renda pode afetar positiva ou

negativamente os níveis de desigualdade no país, (KAKWANI, 1977, p. 80).

Neste passo, ambientes tributários em que existe regressividade tributária a

consequência é que haja distribuição irregular de renda, majorando os níveis de desigualdade,

logo um sistema tributário progressivo sobre a renda somente é eficiente quando o país possui

condições econômicas aptas a permitir uma distribuição regular de renda, (SUITS, 1977, p.

752).

A desigualdade utilizada nos modelos econométricos é amparada no coeficiente de

Gini por ter o conceito bem difundido na literatura como parte da curva de Lorenz ou curva de

concentração, (NORREGAARD, 1990, p. 86), sendo esta curva o relacionamento entre a

curva a proporção cumulativa de renda e a proporção cumulativa de renda recebida em

unidades.

Além deste método existem outros como: Índice de Suits (1977), em que analisa as

curvas de concentração relativa para mensurar a desproporcionalidade do imposto; Índice de

Reynolds-Smolensky; Índice de Musgrave-Thin, conhecido como índice da progressividade

efetiva, pautando-se nos Índices de Gini da renda bruta e da renda líquida; e Índice de Pfahler.

Salienta-se que, apesar de todos os métodos de mensuração supramencionados a literatura

corriqueiramente remete ao índice de Kakwani em razão da possibilidade de análise da curva

de concentração constante na curva de Lorenz.

Como se infere os referidos índices possuem métricas distintas para mensurar a

proporcionalidade do imposto, posto que os Índices de Musgrave e Thin mensuram a

redistribuição de renda, sendo conhecidos como índices de redistribuição de renda após a

incidência do IRPF em razão do mesmo nível de igualdade, (NORREGAARD, 1990, p. 87).

No tocante aos Índices Reynolds-Smolensky e Pfahler mensuram o efeito

redistributivo do imposto por comparar a distribuição da renda antes e após a incidência
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tributária, (CASTRO; BUGARIN, 2017, p. 268), que constitui método semelhante ao índice

de Musgrave e Thin.

Enquanto que os Índices de Kakwani e Suits mensuram a responsabilidade fiscal por

constituir índices de invariabilidade do crescimento de imposto de renda em relação a

desigualdade (coeficiente de Gini) antes e após a incidência do IRPF, (NORREGAARD,

1990, p. 87), em que a progressividade efetiva dependerá de eventual efeito do imposto de

renda e mudança da desigualdade, seguido de redistribuição sobre os níveis de desigualdade

em grupos de contribuintes.

O coeficiente de Gini possui valor importantíssimo nos resultados por ser possível

medir a transferência de renda das famílias ricas para as pobres por meio desta variável, bem

como se esta transferência de renda foi realizada de forma (des)igual, (NORREGAARD,

1990, p. 88).

Portanto, o tema da progressividade do imposto de renda possui grande relevância

acadêmica desde 1980, motivo pelo qual surgiram inúmeros trabalhos científicos mensurando

a (in)efetividade da progressividade sobre o imposto de renda, bem como sua relação com as

políticas tributárias de redistribuição de renda, e em como a progressividade tributária pode

ou não impactar o nível de desigualdade (coeficiente de Gini) de uma sociedade.

Por esta razão, a próxima seção se destina a analisar a progressividade tributária do

imposto de renda no Brasil, especialmente os fatores que tornam a progressividade

ineficiente, mantendo ou agravando os níveis de desigualdade existentes no Brasil, entre

outras externalidades negativas que serão pontuadas.

4.3.2 Ineficiência da progressividade tributária do IRPF no Brasil

Nesta seção, será analisado detalhadamente todos os aspectos que tornam a

progressividade tributária sobre a renda ineficiente em nosso país com altos níveis de

regressividade em nosso sistema tributário brasileiro, visto que possui baixa repercussão na

receita tributária, não reduz os níveis de pobreza e desigualdade, ausência de correção

monetária da tabela do IRPF, causando externalidades negativas a todos os agentes, conforme

se infere avante.
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O Brasil adota um sistema tributário progressivo sobre a renda, conforme se infere no

artigo 153, § 2º, I, CRFB, que será aplicado na forma da Lei n. 7713/1988, segundo prescreve

os artigos 1º, 2º e 12-A, ao mencionar o uso de tabela progressiva sobre a renda, tendo a

tributação percentuais distintos em conformidade com a quantidade de renda auferida pelo

contribuinte no exercício fiscal anterior.

Ciente da importância da persecução constante de um ambiente em que a sociedade

goze de justiça social e fiscal em nosso país, motivo pelo qual a progressividade tributária

consiste em previsão constitucional que prevê o tratamento desigual entre os contribuintes,

pois por meio de um sistema tributário progressivo sobre o Imposto sobre a Renda da Pessoa

Física (IRPF) que se pode reduzir as desigualdades de renda entre a população, (CASTRO;

BUGARIN, 2017, p. 261), visto que a justiça fiscal consiste em objetivo previsto no artigo 3º,

I, CRFB, sendo, portanto, relevantíssimo na persecução do animus do Constituinte.

No entanto, este sentimento de justiça social ao se tributar os ricos com maior ônus

tributário por meio do emprego da técnica da progressividade é equivocado por carecer de

consistência científica, haja vista que os ricos possuem condições de reduzir o ônus financeiro

por meio de planejamento tributário lícito (artigo 116, CTN), ao passo que os mais pobres não

detém esta capacidade, (ZILVETI, 2004, p. 174-176).

Além disso, a progressividade tributária não consegue combater os níveis de

desigualdade e erradicar a pobreza, (artigo 3º, CRFB), motivo pelo qual o sistema atual

promove desvio da proporcionalidade almejada ante a baixa representatividade da

arrecadação tributária em relação aos custos necessários para manutenção do tamanho de

Governo, resultando em externalidades como: desestímulos ao trabalho e investimento,

(ZILVETI, 2004, p. 176).

Sob a ótica do Governo, como não há revisão e análise constantes dos parâmetros

tributários do país a receita tributária tende a flutuar segundo a inflação, logo os contribuintes

realizam os recolhimentos em moeda desvalorizada, levando parte dos contribuintes a

inadimplir o ônus fiscal, prejudicando o planejamento do Governo no cumprimento de suas

obrigações sociais, desaguando em aumento do déficit fiscal, (PIANCASTELLI;

PEROBELLI; MELLO, 1996, p. 7), atentando com o princípio constitucional da soberania do

país, nos termos do artigo 1º, CRFB.
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A defasagem na atualização monetária da base do imposto de renda resulta em

aumento da carga tributária que é mensurada com base na renda do indivíduo, da entidade

familiar e a despesa das famílias, vez que os tributos incidentes sobre os indivíduos são

divididos em tributos diretos e indiretos, permitindo identificar as causas da regressividade,

(PAYERAS; 2010, p. 154), consoante se infere na tabela abaixo:

Tabela 12: Carga tributária direta sobre as classes de renda familiar e impostos diretos selecionados da POF de

2002-2003

Fonte: PAYERAS, 2010, p. 163.

Neste passo, importante mencionar que as famílias brasileiras possuem uma taxa

média de tributação sobre a renda em 1,74%, sendo que destes o IRPF representa 0,02% para

a classe de R$ 120 a R$ 240, e de 4,52% para a maior classe com salários superiores a R$

3.840,00, consoante se infere na tabela abaixo:
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Tabela 13: Carga tributária direta sobre a renda familiar per capita e impostos diretos per capita com base na

POF de 2002-2003

Fonte: PAYERAS, 2010, p. 164.

Percebe-se que a progressividade brasileira é inócua por não ser capaz de reduzir os

níveis de desigualdade social, visto que o país possui altos níveis de desigualdade e pobreza,

segundo o índice de Gini em 58,39%, consistente em efeitos decorrentes da tributação do

imposto sobre a renda (IRPF), conforme se verifica na tabela abaixo que aponta a

inefetividade da modificação nos níveis de desigualdade no país após a incidência do IRPF no

período de 2006 à 2012, posto que os níveis de desigualdade se mantém estáveis em

comparação aos níveis pré-IRPF, vide:

Tabela 14: Medidas de progressividade do IRPF (2006-2012)
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Fonte: FERNANDES; CAMPOLINA; SILVEIRA, 2019, p. 36.

Isto porque a progressividade possui finalidade arrecadatória e de cumprimento de

políticas sociais, inexistindo qualquer compromisso com a igualdade, (ZILVETI, 2004, p.

179). Ademais, quando o Governo tributa a renda excedente há impacto imediato e direto

sobre a poupança e investimentos por diminuir a quantidade de recursos disponíveis, visto que

a maior parcela de renda é destinada ao consumo, (CONTI, 1997, p. 85).

Frise que o Estado possibilita a concessão de isenções aos contribuintes para garantir o

mínimo existencial, porém surte efeito reverso de aumentar as desigualdades, criando

situações de regressividade tributária ante a intervenção do Estado para cumprir sua política

socialista, (ZILVETI, 2004, p. 180).

Isto porque os altos níveis de progressividade tributária contribuem de forma

insignificante na redistribuição de renda à população carente, anulando a equidade pretendida

com o estabelecimento de alíquotas em patamares elevados para contribuintes que auferem

renda mensal superior a 80 salários mínimos, (ROSSI, 1983, p. 916).

Não se pode olvidar que o país possui aspectos regionais distintos, resultando em

carga tributária direta em 5%, ao passo que as outras regiões carga tributária próxima de 7%,

(PAYERAS, 2010, p. 166), visto que as despesas dos contribuintes são diferentes a medida de

sua faixa de rendimento:

Tabela 15: Despesa média por classe de rendimento com base na POF de 2002-2003

Fonte: SOUZA, 2008, p. 61.

Esta progressividade tributária é decorrente das diferentes alíquotas que flutuam entre

7,5% à 27,5%, (alíquotas nominais), dependendo do montante de renda auferida pelo

contribuinte, porém possui alíquotas efetivas sobre o IRPF total que foram crescendo de
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forma sensível em 0,7%, no período de 2006 à 2012 (ROSSI, 1983, p. 916), consoante se

infere na tabela abaixo:

Tabela 16: Alíquotas efetivas para o IRPF trabalho, IRPF capital e IRPF total para o período de 2006 a 2012

Fonte: CASTRO; BUGARIN, 2017, p. 271

Estas alíquotas efetivas sobre o IRPF-trabalho carregam consigo todo o custo Brasil,

visto que houve aumento da alíquota efetiva em sete anos em 12,50%, cujo crescimento se

deve ao fato da correção abaixo da inflação (PIANCASTELLI; PEROBELLI; MELLO, 1996,

p. 14), capturando indevidamente uma parcela da renda de contribuintes que não deveriam ser

tributados, enquanto o crescimento do IRPF-capital cresceu 18% em razão de alienações de

ações perante a B3, e outras operações societárias, além da manutenção da Taxa Selic a 11%

ao ano, (CASTRO; BUGARIN, 2017, p. 271).

Como se infere o Brasil possui um desalinhamento de sua performance econômica,

gozando de pressões inflacionárias e controle monetário por meio da taxa de juro (SELIC), e a

ausência de correção da tabela do imposto de renda deflui num aumento de carga tributária

(FERNANDES, 2018, p. 243), distorcendo a estrutura do imposto de renda, bem como a

lógica da progressividade tributária resultando em delinquência fiscal, evasão fiscal e

aumento das desigualdades, (PIANCASTELLI; PEROBELLI; MELLO, 1996, p. 8).

Isto porque a combinação de inflação e aumento do IRPF tendem reduzir a renda

disponível dos contribuintes, posto que a tabela do imposto de renda não é corrigida

anualmente pelos índices inflacionários que refletem o poder de compra dos consumidores
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(IPCA-e), capturando maior parcela de contribuintes que se encontravam em faixas menores

de incidência e/ou isenção, (FERNANDES, 2018, p. 244).

A restrição financeira dos contribuintes é agravada com a correção dos preços dos

bens e serviços pela inflação, majorando o encargo fiscal dos tributos indiretos no mercado

que é repassado ao longo de toda a cadeia até desaguar no consumidor final, suprimindo ainda

mais a capacidade contributiva dos contribuintes, (PIANCASTELLI; PEROBELLI; MELLO,

1996, p. 9), por extrair parcela adicional de sua renda disponível.

Estas externalidades oriundas do custo Brasil resultam em sistema tributário brasileiro

desproporcional em que a progressividade tributária acaba por penalizar o ganho de renda dos

contribuintes, desrespeitando o princípio da igualdade por ferir a classe social mais carente,

(FERNANDES, 2018, p. 249), não cumprindo com o animus do Constituinte, consoante se

infere no gráfico abaixo:

Gráfico 16: Desproporcionalidade da progressividade tributária sobre a renda do contribuinte brasileiro

Fonte: CASTRO; BUGARIN, 2017, p. 274.

O Brasil carrega consigo alto custo de manutenção do seu tamanho de Estado, entre

outras externalidades oriundas de país com economia fechada, alta carga tributária sobre o

consumo e altamente interventivo sobre a economia (CINTRA, 2003, p. XVII e XVIII), ou
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seja, o país é dotado de uma gama considerável de choques à economia, as quais afetam as

decisões dos contribuintes entre poupar, consumir e investir.

Sendo este um os fatores da manutenção dos níveis de desigualdade, pois a reta da

igualdade perfeita está muito distante da curva do IRPF, denotando que a progressividade

tributária do IRPF não possui condições de combater o fito ao qual foi planejada, por

concentrar maior progressividade tributária sobre o IRPF-trabalho, ou seja, o trabalhador

brasileiro suporta a maior encargo fiscal sobre sua renda, (CASTRO; BUGARIN, 2017, p.

275), consoante se infere na tabela abaixo:

Tabela n. 17: Índices de Kakwani e Suits Calculados para o IRPF de 2006 a 2012

Fonte: CASTRO; BUGARIN, 2017, p. 276.

Interessante pontuar que, a progressividade tributária do imposto sobre a renda é maior

comparativamente aos países integrantes da OCDE, ostentando um grau de desigualdade em

51,80% por meio do índice de Gini, ao passo que os demais países da OCDE possuem níveis

de desigualdade entre 27,81% e 39,54%, sendo que o sistema tributário progressivo brasileiro

resulta em 6,05% aos cofres públicos de receita tributária sobre a renda, consoante se infere

na tabela abaixo:
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Tabela 18: Índices de progressividade do IRPF para países da OCDE e Brasil 2008

Fonte: CASTRO; BUGARIN, 2017, p. 287.

Ante os resultados acima, no Brasil existem trabalhos científicos que apontam as

externalidades causadas pela progressividade sobre a renda, visto que o cenário econômico

interno do país é completamente distinto de países desenvolvidos, além de fatores específicos

como: baixa representatividade arrecadatória do IRPF; altos níveis de concentração de renda;

isenções tributárias que promovem complexidade e agravam as desigualdades sociais; alta

carga de tributos indiretos, consoante se infere na equação da regressão no anexo 27.

Em razão disso, a progressividade sobre a renda teria que ser mais eficiente para

equalizar os desníveis de pobreza e demais desigualdades sociais, a fim de que se pudesse

obter, eventual, neutralidade tributária, em que os tributos diretos e indiretos permitissem

recolhimento proporcional dos contribuintes aos cofres públicos.

Entretanto, o país goza alta regressividade tributária que é sentida pelas famílias mais

pobres em 18,59%, enquanto que a classe média possui carga tributária indireta em 16,01%,

pois historicamente o Brasil possui política tributária amparada em altos níveis de tributos

indiretos que incidem sobre o consumo das famílias, afetando a renda disponível dos

contribuintes, consoante se infere:
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Tabela 19: Carga tributária indireta sobre a renda familiar com base na POF de 2002-2003

Fonte: PAYERAS, 2010, p. 170.

A tributação regressiva incute inúmeros malefícios à toda a sociedade, tais como:

encarecimento dos bens de consumo, impacto na renda dos indivíduos e famílias de média e

baixa renda, além de afetar a competitividade das empresas brasileiras por terem que competir

com empresas estrangeiras, (CHIEZA; MILAO; FRANCHESCINI; SANTOS, 2018, p. 05).

Esta alta regressividade tributária está presente no convívio das famílias mais pobres,

visto que possuem altos custos com: alimentação, alimentação-fora, habitação, vestuário,

transporte, higiene, saúde e educação, cujo custo carrega consigo a carga dos tributos

indiretos mencionados anteriormente, vide:

Tabela 20: Carga tributária indireta por grupo de despesas, segundo as classes de renda
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Fonte: PAYERAS, 2010, p. 170.

O ambiente tributário brasileiro prevê a progressividade tributária como medida de

obtenção da justiça fiscal tão almejada pelo Constituinte, porém, como dito anteriormente,

existem externalidades no país que impedem que a progressividade tributária atenda seu fito

constitucional, citando a alta regressividade tributária que prejudica a prática de medidas de

distribuição justa de renda no país, (ZILVETI, 2004, p. 183).

Esta alta regressividade tributária está presente sobre as famílias mais pobres, visto

que possuem altos custos com: alimentação, alimentação-fora, habitação, vestuário,

transporte, higiene, saúde e educação, cujo custo carrega consigo a carga dos tributos

indiretos mencionados anteriormente.

Isto porque, as famílias pobres não possuem condições técnicas para realizar

planejamento tributário, tampouco financeiras ante a constrição de maior parcela de sua

riqueza para consumir bens de necessidade básica, (ZILVETI, 2002, p. 32).

Por esta razão que se refuta o entendimento favorável à tributação progressiva sobre a

renda, bem como sua efetividade em detrimento de regime tributário amparado em tributação

proporcional sobre a renda, pois põe os contribuintes em pé de desigualdade ao permitir

situações iníquas, (ZILVETI, 2004, p. 183), logo a progressividade consiste em discurso

filosófico de justiça social, porém inalcançável em nosso país dado os aspectos relatados

anteriormente.

Portanto, a progressividade tributária sobre a renda adotada pelo Brasil é ineficiente

por não cumprir a finalidade pontuada por seus defensores de promover justiça fiscal, pelo

contrário a progressividade tributária sobre a renda gera situações de iniquidade entre os

contribuintes, penalizando as classes sociais mais pobres ao não atualizar a tabela de imposto

de renda, capturando contribuintes ao pagamento do imposto de renda que deveriam gozar de

isenção ou redução do encargo fiscal.

Por esta razão que a seção posterior se destina a analisar profundamente a ausência de

redistributividade da renda em regimes progressivos sobre a renda comparativamente a

regimes de tributação proporcional sobre a renda, em que os contribuintes são tributados em

conformidade com sua riqueza respeitando a capacidade contributiva.
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4.3.3 Externalidades na distribuição de renda amparada em regime tributário

progressivo sobre a renda

Nesta seção será analisada as externalidades negativas causadas pelas tributação

progressiva sobre a renda, afetando o desempenho econômico, níveis de desigualdade,

pobreza, sendo que isto é corrigido em regimes tributários proporcionais, especialmente no

modelo de tributação dinâmica do ciclo de vida que permite uma melhor percepção das

condições do contribuinte e da entidade familiar, consoante demonstra a seguir.

A priori, necessário conceituar distribuição de renda consiste na transferência do fluxo

de dinheiro, (CHIQUITO; MAYER; LLULL; CORTES, 2019, p. 346), de determinados

contribuintes para outros que se encontrem em condições de pobreza em níveis elevados.

Por esta razão que o efeito redistributivo da tributação é característica marcante do

Estado Social moderno que pretende conceder à população bem-estar e para tanto obtém

receita por meio de arrecadação tributária compulsória de todos os indivíduos que possuam

capacidade de pagamento, segundo a teoria da tributação equitativa, (CHIEZA; MILAO;

FRANCHESCINI; SANTOS, 2018, p. 02).

Ao se extrair parcela de renda disponível dos contribuintes de forma desigual em

sistema tributário progressivo sobre a renda com o fito de combater a desigualdade surge uma

das maiores preocupações sociais de eventuais injustiças ou excessos com a adoção de

política tributária progressiva sobre a renda por alterar a distribuição de renda na sociedade,

(LAMBERT, 2001, p. 51, 116 e 184).

Ademais, as raízes da desigualdade estão amparadas em comportamentos diferentes

dos contribuintes quanto a sua produtividade e/ou oferta de força-de-trabalho, (LANGONI,

1973, p. 11), níveis distintos de necessidades, condições médicas, (BROADWAY;

PESTIEAU, 2006, p. 140), logo aspectos demográficos e socioeconômicos não minimizam a

desigualdade, (ROCHA, 2002, p. 85).

Isto se dá em razão do mercado de trabalho apresentar ofertas salariais maiores aos

trabalhadores qualificados cuja exigência salarial é maior e goza de inelasticidade no médio
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prazo, haja vista se tratar de trabalhadores que detém conhecimento específico objeto de

formação acadêmica em instituição superior de ensino, (LANGONI, 1973, p. 11).

Enquanto que aos trabalhadores não-qualificados, as condições de trabalho são

elásticas em razão da ausência de qualificação formal, logo a demanda para estas vagas de

trabalho são proporcionalmente maiores do que aos trabalhadores qualificados, pois a

quantidade de profissionais formados é menor, (LANGONI, 1973, p. 15).

Por este motivo que a educação contribui fortemente na diminuição dos níveis de

desigualdade e pobreza por permitir que o indivíduo obtenha conhecimento específico que é

demandado pelo mercado de trabalho com melhores condições de trabalho, (BARROS;

CARVALHO; FRANCO; MENDONÇA, 2010, p. 16 e 39).

Importante esclarecer que este desnível é momentâneo, posto que a medida que os

trabalhadores qualificados possuirão maiores exigências o mercado irá demandar por

trabalhos intermediários que possam ser executados por trabalhadores não-qualificados,

resultando em novo ponto de equilíbrio, (LANGONI, 1973, p. 16).

Isto no curto e médio prazo, vez que a longo prazo a força de trabalho qualificada

ainda conterá melhores condições de trabalho ofertadas pelo mercado de trabalho, ou seja, a

mudança profunda na estrutura econômica e o crescimento acelerado do país aumentam os

níveis de desigualdade em razão do crescimento da renda e ausência de políticas

redistributivas adequadas, (ROCHA, 2002, p. 74), resultando em choques à sociedade.

Ante esta flutuação constante das condições de oferta e demanda no mercado de

trabalho em busca de novos pontos de equilíbrio, a tributação do imposto de renda

progressivo, por sua vez, extrairá parcela de renda disponível de parte dos trabalhadores de

forma permanente em virtude da rigidez normativa, além do efeito regressivo promovido

pelas isenções e deduções, (ROCHA, 2002, p. 98); (GONI; LOPES; SERVEN, 2008, p. 13).

A alteração no bem-estar dos indivíduos está intrinsecamente vinculada à repartição da

renda dos membros do grupo familiar, visto que a renda familiar é dinâmica ao suprir as

necessidades de consumo e rendimento de seus integrantes, por este motivo que o imposto de

renda é inerente na mensuração do impacto distributivo por reduzir a renda disponível dos

contribuintes sem qualquer transferência de preços, (ROCHA, 2002, p. 75).
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No entanto, promover tratamento diferenciado entre os contribuintes resultará em

transferências de renda distorcidas dos trabalhadores altamente qualificados para os

trabalhadores com pouca qualificação, posto que cada indivíduo pode ter necessidades

distintas, (BROADWAY; PESTIEAU, 2006, p. 141).

Frise que o Brasil ao longo do século XX gozou de inúmeras modificações estruturais

que afetaram o desenvolvimento econômico, bem como os níveis de pobreza e desigualdade,

(FERNANDES, 2016, p. 14-15), tais comos altos níveis inflacionários, política de indexação

de rendimentos, além de características próprias da conjuntura econômica, (ROCHA, 2002, p.

85).

O país implementou programas de transferência de renda como: Programa Bolsa

Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), com o objetivo de amainar os níveis de

desigualdade, cujos recursos eram provenientes da arrecadação progressiva do imposto de

renda.

Apesar dos programas de distribuição de renda mencionados acima, o Brasil ainda

goza de altos níveis de desigualdade e pobreza, (FERNANDES, 2016, p. 18), visto que o

imposto de renda incidente de forma distinta sobre os contribuintes em razão da

progressividade tributária que estimulou a formação de clivagem social, (FERNANDES,

2016, p. 21), tornando ineficiente o emprego de medidas redistributivas, veja estudo

comparativo com países do continente americano:

Gráfico 17: Impacto redistributivo do aumento da progressividade tributária

Fonte: GONI; LOPES; SERVEN, 2008, p. 18.
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Além disso, o Brasil possui estrutura tributária que dá ênfase a tributação sobre o

consumo gerando ambiente regressivo, pois altos níveis de tributos indiretos não são

perceptíveis pelo contribuinte médio, o que não ocorre com a reforma tributária do imposto de

renda em razão do custo político necessário para obter sua aprovação, (FERNANDES, 2016,

p. 22), resultando na falta de aprofundamento técnico-analítico necessário da distribuição da

renda pré-IRPF, (VERBIST; FIGARI, 2013, p. 416).

É inerente pontuar que a progressividade é incapaz de aumentar o efeito distributivo

de forma significativa no imposto de renda e este conflito gera altos níveis de desigualdade

(GONI; LOPES; SERVEN, 2008, p. 01), cuja evidência histórica brasileira ocorre em 1987

quando o imposto de renda gozava de alíquota marginal de 50%, posto que as deduções do

imposto de renda operam aumentando a regressividade, chegando ao ponto de zerar o efeito

distributivo almejado, (ROCHA, 2002, p. 75-76).

Por este motivo, o Brasil sempre foi conhecido por gozar de altos níveis de

desigualdades em oportunidades, renda e patrimônio, estando presente em todas as etapas de

acumulação de riqueza, motivo pelo qual figurou como uma das nações mais pobres

denotando uma falha da política fiscal, (GONI; LOPES; SERVEN, 2008, p. 02), ao passo que

outros países com perfis de renda similares obtinham performance econômica melhor,

(FERNANDES; CAMPOLINA; SILVEIRA, 2019, p. 7).

Some-se a isto o fato do país aumentar paulatinamente sua despesa fiscal, em que pese

a existência do teto de gastos públicos que possibilita, ao menos, uma expectativa do limite

das despesas públicas a fim de projetar eventual desenvolvimento econômico em prol do

cidadão, (JARDIM, 2015, p. 08-09).

Esta falha fiscal do Brasil ao adotar ambiente progressivo sobre a renda com política

redistributiva ineficiente dá ensejo à insatisfação dos contribuintes quanto à fragilidade da

administração pública, deflagrando altos níveis de evasão fiscal em 50% do IRPF, (GONI;

LOPES; SERVEN, 2008, p. 12), por esta razão apresenta no anexo 29 a equação matemática

da curva de Lorenz que é utilizada para mensurar a elasticidade dos contribuintes ao

pagamento dos tributos.

A capacidade redistributiva do IRPF é atrelada à estrutura distributiva da renda bruta

dos brasileiros, tendo em vista que poucos brasileiros são contribuintes do imposto de renda a
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progressividade é incapaz de surtir seus efeitos desejados de equidade, impedindo a

progressividade efetiva, como mencionado anteriormente, (FERNANDES; CAMPOLINA;

SILVEIRA, 2019, p. 15), além de gerar distorções econômicas à sociedade e ao desempenho

econômico.

O estabelecimento de critérios subjetivos do Fisco impedem a fruição dos efeitos

esperados da progressividade, prejudicando a execução de políticas públicas de distribuição

de renda que possam minorar as desigualdades e níveis de pobreza (ZILVETI, 2002, p. 33),

consoante se infere na tabela abaixo denotando a evolução da quantidade de alíquotas:

Tabela 21: Quantidade de alíquotas da tabela progressiva do IRPF nos exercícios de 1924 a 2016

Fonte: REGO, 2016, p. 78.

Em 1989, verifica-se uma queda abrupta na quantidade de alíquotas do imposto de

renda, alterando profundamente a estrutura tributária, (ROCHA, 2002, p. 88), portanto, a

redução na quantidade de alíquotas do imposto de renda somente enfatiza a ineficiência da

progressividade efetiva, estando longe de atender o animus do Constituinte, tornando ineficaz

o efeito redistributivo de renda tão almejado pelo Constituinte, (YAMASHITA, 2004, p. 63).

Já no período de 1996-1997, percebe-se uma melhora na distribuição de renda do país

em razão dos baixos níveis inflacionários, além da exclusão da alíquota do imposto de renda

em 35% no período entre 1995-1996, (ROCHA, 2002, p. 94-95), vez que 14,5% parcela da

população brasileira aufere renda apta a gozar incidência progressiva do imposto de renda.
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A distribuição de renda em sistemas tributários progressivos sobre a renda somente

têm sua finalidade preenchida quando a divisão de bens primários (renda, riqueza e

patrimônio), são efetivamente revertidos em prol das classes menos favorecidas (GODOY,

2004, p. 150).

Ademais, modificações constantes ou intermitentes das estruturas tributárias e/ou

reformas estruturantes no país num curto lapso temporal pode afetar a política de

redistribuição de renda, agravando os níveis de desigualdade, (VERBIST; FIGARI, 2013, p.

426).

Este intento de tratamento desigual entre os contribuintes atende ao princípio da

diferença, sendo este amparado no princípio da solidariedade ao distribuir os talentos e dotes

naturais de determinados contribuintes em prol da coletividade e do bem público, (PRIEBE,

2016, p. 09), porém esta não é a realidade brasileira consoante se infere na equação em que se

infere a iniquidade sofrida por contribuinte casado chefe de família e outro casado com

dependente, no anexo 28, (ROCHA, 2002, p. 81).

Assim, o imposto de renda brasileiro possui progressividade tributária que alcança

trabalhadores de baixa renda, violando o princípio da capacidade contributiva por não

conseguir exprimir a riqueza auferida de cada contribuinte, além de sofrerem com altos níveis

inflacionários decorrentes de má gestão pública da economia do país.

É inadmissível permitir que pessoas desprovidas de capacidade contributiva

participem do financiamento das despesas públicas do Estado, quando deveriam receber renda

por meio de políticas tributárias redistributivas destinadas a mitigar os efeitos das

desigualdades e pobreza, (YAMASHITA, 2004, p. 60).

O sistema tributário brasileiro pautado em tributação progressiva sobre a renda não

reduz os efeitos da desigualdade, segundo aponta a literatura e trabalhos empíricos como

Castro (2014), Gobetti e Orair (2015) e Fernandes, Campolina e Silveira (2019, p. 36),

consoante se infere na tabela abaixo em que o índice de Gini não possui altos níveis de

oscilação entre os períodos pré e pós tributação do IRPF, vide:
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Tabela 22: Estimativas do impacto distributivo do IRPF

Fonte: FERNANDES; CAMPOLINA; SILVEIRA, 2019, p. 36

Some-se a isso a ênfase brasileira na tributação sobre o consumo, ampliando os efeitos

da regressividade tributária, anulando qualquer tentativa de distribuição de riqueza por meio

da progressividade do imposto de renda, mantendo os níveis do índice de Gini inalterados,

(FERNANDES; CAMPOLINA; SILVEIRA, 2019, p. 39), consoante se infere na tabela

abaixo a comparação com Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru, veja:

Tabela 23: Desigualdade da renda antes e após a tributação do imposto sobre a renda

Fonte: GONI; LOPES; SERVEN, 2008, p. 17

Como se infere acima na tabela, o Brasil é o país com maior nível de desigualdade em

todas as fases da renda (renda bruta, renda disponível e pós-IRPF), com níveis de 54% à 55%

que são superiores à média em 50%. A manutenção dos níveis de desigualdade são reflexo da

má administração quanto a dívida e receita públicas, posto que a rolagem da despesa pública e

a ausência de comprometimento com a saúde fiscal imputam à sociedade altos custos, como

por exemplo: altos níveis inflacionários, (JARDIM, 2015, p. 12), resultando em injustiça

social.

Ressalta-se que parcela da literatura seguida por Lindert (2004), Kenworthy e

Pontusson (2005) entendem inexistir correlação entre desigualdade e redistribuição de renda,
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(VERBIST; FIGARI, 2013, p. 423), enquanto que Milanovic (2000) e Meltzer-Richard

discordam da afirmação por encontrar associação positiva.

Tal desequilíbrio da tributação brasileira no imposto de renda é notório, pois a Receita

Federal do Brasil realizou estudo apontando que existem entraves para a expansão da

quantidade de alíquotas a permitir melhor percepção da progressividade tributária, haja vista

que pequena parcela dos contribuintes é efetivamente tributada pelo imposto de renda,

(RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2004, p. 02).

Todos estes fatos refletem no PIB brasileiro cuja porcentagem arrecadada do imposto

de renda pessoa física é irrisório frente aos demais tributos, porém a progressividade ainda

persiste em nosso país por satisfazer os interesses do Estado em sua arrecadação,

independentemente da capacidade contributiva dos contribuintes, (ZILVETI, 2004, p. 181).

Neste passo, inerente pontuar que os modelos ótimos de tributação redistributiva

supõem que as famílias são categorizadas conforme suas capacidades e habilidades,

denominado por Akerlof (1978) como tag por separar as famílias em grupos segundo sua

idade, condições pessoais, locais de residência, atributos físicos, condições de saúde e

necessidades pessoais, (BROADWAY; PESTIEAU, 2006, p. 124).

Entre todas estas especificidades acima, as famílias são divididas em duas categorias,

sendo as famílias com capacidade e famílias com necessidade, estas são mais fáceis de serem

mensuradas pelo Estado, porém àquelas consistem informações privadas de difícil acesso ao

Estado, violando o princípio da equidade horizontal pela impossibilidade de mensuração

simétrica, (BROADWAY; PESTIEAU, 2006, p. 125).

Em síntese, quando o Estado confere tratamento desigual aos contribuintes em

informações disponíveis, incluindo ainda problemas de incentivos, mérito, diligência, talento,

preferência e negligência quanto a natureza da distribuição da renda não contribuem com a

melhora do bem-estar econômico por utilizarem da função utilidade da renda em curva

côncava, além de realizar regressividade por meio de transferências, (LAMBERT, 2001, p.

223)

É evidente os altos níveis de desigualdade de renda no país, com tendência constante

de agravamento do aumento do nível de pobreza, dado que o impacto distributivo da renda é
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insignificante ou fraco, sendo insuscetível de aplacar significativamente a desigualdade

brasileira, (ROCHA, 2002, p. 98).

Por este motivo que é necessário definir e entender os debates sobre as políticas

tributárias sobre a renda, porque os impostos e as transferências têm impacto real sobre o

bem-estar dos indivíduos que recolhem tributos, bem como sobre os que recebem as

transferências tributárias, de modo que seja possível analisar o sucesso das políticas públicas,

(BURKHAUSER; LARRIMORE; SIMON, 2012, p. 25).

Este sucesso está aliado à diminuição das desigualdades entre os contribuintes, visto

que políticas tributárias progressivas se baseiam em modelos econômicos de equilíbrio geral,

ao passo que a teoria do ciclo de vida se pauta no equilíbrio dinâmico, (ALTIG;

CARLSTROM, 1999, p. 1197), portanto, o efeito na redistribuição tributária dos recursos à

população é sentida de forma distintas em cada modelo (equilíbrio geral e equilíbrio parcial).

Por esta razão que o efeito redistributivo em políticas tributárias progressivas cresce

mais rápido do que a renda das classes sociais média e baixa, (BURKHAUSER;

LARRIMORE; SIMON, 2012, p. 10), vez que as métricas são traçadas no grupo familiar e

não nas características de entidade familiar fiscal, portanto, ao se analisar o grupo familiar

tem-se a noção de um crescimento da renda entre 9% a 11% maior do que o contribuinte.

Neste passo, importante mencionar que existem famílias que são constituídas com

quantidades distintas de pessoas habitando sobre o mesmo domicílio tributário, podendo esta

habitação ir de uma pessoa ou mais, o que pode resultar em erros na correta distribuição de

recursos à população carente com o fito de diminuir o efeito regressivo da tributação e

combater as desigualdades sociais, (BURKHAUSER; LARRIMORE; SIMON, 2012, p. 17).

Há fatores que são distorcidos pelos modelos de tributação progressiva sobre a renda,

pois a entidade familiar consiste num grupo que combina os recursos de modo a otimizar o

seu consumo familiar, sendo que parte dos familiares não possuem qualquer contribuição,

como por exemplo as crianças, cujas decisões de consumo são feitas por seus pais, (LEE,

1994, p. 05).

Ressalta-se que este efeito é sentido no consumo e no emprego da força de trabalho ao

longo do ciclo de vida, conforme se verifica no anexo 22, (AUERBACH; KOTLIKOFF;

SKINNER, 1983, p. 84), vez que o encargo fiscal é distribuído de forma isonômica entre os
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contribuintes com distintas condições econômicas, respeitando o mínimo vital e a vedação ao

confisco, (FERNANDES, 2018, p. 214).

Assim, ao se analisar o tamanho de cada grupo familiar se corrigem as distorções

causadas por uma distribuição irregular dos recursos às classes mais pobres, além de

corrigirem as distorções da tributação sobre a renda aos integrantes da classe média,

(BURKHAUSER; LARRIMORE; SIMON, 2012, p. 17), visto que uma má calibração afeta o

crescimento da renda, bem como a suavização do consumo, consoante se infere na tabela

abaixo:

Tabela 24: Tendências do Tamanho da Tributação sobre a Renda das Entidades Fiscais e Famílias

Fonte: BURKHAUSER; LARRIMORE; SIMON, 2012, p. 18.

Como se infere na tabela acima a transferência da renda é melhor distribuída por todos

os membros do grupo familiar com um crescimento individual médio da renda em 23,6% ao

longo de três ciclos econômicos, enquanto que a transferência de renda analisada sobre a

entidade familiar fiscal possui flutuação da renda entre 0,1% a 3,2% em relação à média geral,

(BURKHAUSER; LARRIMORE; SIMON, 2012, p. 20).

Ademais, a estabilidade demográfica e a formação do grupo familiar permitem melhor

análise da distribuição de renda no país, equilibrando a renda familiar per capita da proporção

de adultos na família, consoante se infere no gráfico abaixo:
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Gráfico 18: Crescimento da proporção de adultos na família e da renda familiar per capita por décimo da

distribuição de renda no Brasil - 2001 e 2007

Fonte: BARROS; CARVALHO; FRANCO; MENDONÇA, 2010, p. 27.

Em regimes tributários progressivos sobre a renda, pode haver aumento das

desigualdades no pagamento dos tributos para contribuintes solteiros, casados e seus

dependentes, havendo diferentes cargas tributárias para contribuintes com mesma renda,

(PIANCASTELLI; PEROBELLI; MELLO, 1996, p. 16).

Enquanto que o modelo tributário pautado na teoria do ciclo de vida possibilita o

conhecimento da parcela significativa de renda do contribuinte, bem como qual a

percentagem de ganho auferido pelos contribuintes com alta renda, (ALTIG; CARLSTROM,

1999, p. 1200), gozando de melhor calibração por considerar as distinções de cada ciclo de

vida, posto que os indivíduos devem otimizar as oportunidades de gerar renda, riqueza,

formar patrimônio e consumir sem sofrer qualquer tipo de distorção causada pela tributação,

(FERNANDES, 2018, p. 214).

Este tratamento distinto dos contribuintes que estiverem em etapas diferentes e o

tratamento isonômico dos contribuintes que gozem da mesma etapa permite a existência da

distribuição de riqueza, pois a mera distribuição de renda é insuficiente, (CHIQUITO;

MAYER; LLULL; CORTES, 2019, p. 346), posto que devem haver medidas de distribuição

de renda e de riqueza, sendo esta o estoque patrimonial, de modo que o indivíduo seja livre

para administrar sua riqueza com sua renda.
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Por este motivo que sistemas tributários proporcionais são tidos como neutros, sob a

ótica do contribuinte, por preservar as diferenças naturais das rendas relativas, afastando a

premissa filosófica de que progressão de tributos diretos contribuem com o bem-estar

econômico, (LAMBERT, 2001, p. 35).

Portanto, a progressividade consiste em critério econômico tendencioso por gerar falsa

expectativa de oneração distinta de contribuintes a pretexto de reequilíbrio das desigualdades

sociais com base nos critérios casuísticos definidos pelo Estado, sendo injustificável,

(ZILVETI, 2004, p. 185-186), visto que somente a tributação proporcional dos contribuintes é

capaz de conferir eficiência arrecadatória na tributação do IRPF por permitir melhor

calibragem da arrecadação aos contribuintes, ainda que possa vir a se tornar injusto sobre a

ótica da justiça fiscal em determinados casos.

4.4 Universalidade do IRPF no Ciclo de Vida

Nesta seção, será analisado o critério constitucional da universalidade do imposto de

renda, bem como os seus aspectos basilares (base de cálculo e hipótese de incidência) em

relação à tributação proporcional sobre a renda do modelo dinâmico do ciclo de vida,

enfatizando sua adequação ao atual sistema tributário constitucional brasileiro, consoante se

infere avante.

A priori, é necessário conceituar o critério da universalidade como aquele pertinente à

extensão da base de cálculo do imposto de renda, considerando a totalidade de riqueza

auferida pelo contribuinte como apta a incidência do imposto de renda, (PAULSEN, 2011, p.

303), logo todos os elementos líquidos da renda são passíveis de tributação proporcional pelo

imposto de renda, (GUTIERREZ, 2009, p. 100).

Isto porque a base de cálculo consiste na ordem de grandeza do imposto por

possibilitar a mensuração do montante devido, resultando num recolhimento proporcional do

imposto de renda pelo contribuinte, estando em plena sintonia com o modelo dinâmico do

ciclo de vida, (BALEEIRO, 2010, p. 199), quer sejam os acréscimos patrimoniais oriundos do

capital ou do trabalho, (GUTIERREZ, 2009, p. 100).
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Esta universalidade é considerada dentro de um determinado lapso temporal fixado por

Lei, (OLIVEIRA, 2008, p. 325), ou seja, consiste na incidência do IRPF sobre todos os fatos

descritos na hipótese de incidência, (DIFINI, 2003, p. 77), apurada pela base de cálculo,

mesmo porque seria inadmissível a existência de um imposto cedular, (FREIRE, 2020, p. 63).

Por esta razão que a universalidade é observada, também, por meio da hipótese de

incidência tributária na ocorrência de fato hipotético e abstrato descrito em Lei,

preenchendo-se os requisitos legais amparados no aspecto material, (ATALIBA, 2013, p. 60 e

68).

Desta forma, quando o contribuinte auferir renda há a incidência do imposto de renda,

resultando na transferência de parcela da renda do contribuinte para o Estado, a fim de

cumprir sua obrigação social de contribuir com as despesas públicas, (ATALIBA, 2013, p.

30-31).

Como se infere o critério constitucional da universalidade do imposto de renda pertine

sobre a hipótese de incidência e a extensão da base de cálculo do IRPF, conforme artigo 153,

§ 2º, I, CRFB, (BALEEIRO, 2010, p. 198), ou seja, o imposto incidirá sobre todas as rendas,

independentemente de sua espécie, segundo a dicção do  art. 43, § 1º, CTN.

Por este critério constitucional da universalidade tem-se que objetivar a incidência do

imposto de renda sobre todas as rendas auferidas pelo contribuinte como uma fonte unitária

de riqueza, o que goza de acolhimento pela tributação proporcional da renda por meio do

modelo dinâmico do ciclo de vida, (PAULSEN; MELO, 2013, p. 61), inexistindo, desta

forma, qualquer tratamento discriminatório entre os contribuintes.

Outro ponto que merece destaque, consiste no fato de que o critério constitucional da

universalidade deve possuir sintonia com a capacidade contributiva, (GUTIERREZ, 2009, p.

101), posto que na tributação proporcional sobre a renda todos os contribuintes pagam o

imposto proporcionalmente à sua renda líquida, em atenção ao artigo 150, II, CRFB.

Neste passo, o patrimônio do contribuinte objeto de exação tributária deve observar o

seu ativo e passivo patrimonial durante o período de incidência do imposto de renda, e, em

havendo, saldo positivo será pago o imposto de renda sobre a parcela, (GUTIERREZ, 2009,

p. 103), logo a base de cálculo do imposto de renda não consiste na renda bruta do

contribuinte.
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Portanto, a tributação proporcional sobre a renda no modelo dinâmico do ciclo de vida

possui plena adequação ao critério constitucional da universalidade previsto no artigo 153,

CRFB, por prestigiar a incidência do imposto de renda proporcional sobre todos os

contribuintes que auferirem renda líquida tributável, observadas as distinções de cada ciclo de

vida (juventude, maturidade e velhice).

4.5 Generalidade do IRPF no Ciclo de Vida

Nesta seção, será analisado o critério constitucional da generalidade do imposto de

renda, bem como sua base no tratamento isonômico entre contribuintes na tributação

proporcional sobre a renda do modelo dinâmico do ciclo de vida, especialmente com as

modificações demográficas que vêm gerando preocupações quanto a sustentabilidade do

Estado e ao bem-estar dos indivíduos, consoante se infere avante.

A generalidade consiste em critério constitucional em que o imposto de renda deve

abarcar todos os contribuintes que aufiram riqueza, (DIFINI, 2003, p. 77), logo, neste critério

não se admite qualquer forma de tributação especial ou discriminatória entre os contribuintes

que se encontrem em posição equivalente, (RENCK, 2001, p. 160), vez que este critério

prestigia o tratamento isonômico entre os contribuintes.

Neste passo, a generalidade do imposto de renda tem como pressuposto a justiça fiscal

por estabelecer a tributação de todos os contribuintes do IRPF que tenham presentes o fato

gerador do tributo, ou seja, todos os contribuintes possuem tratamento igualitário na exação

tributária.

Assim, o critério da generalidade é distinto ao critério da universalidade, vez que este

direcionado a hipótese de incidência tributária, bem como aos aspectos da base de cálculo do

imposto sobre a renda, enquanto que a generalidade é direcionada ao contribuinte/sujeito

passivo do imposto de renda, (GUTIERREZ, 2009, p. 83).

Este critério da generalidade veda qualquer tratamento discriminatório ou preferencial

a determinados contribuintes que se encontrem na mesma zona de capacidade econômica
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(BALEEIRO, 2010, p. 402), encontrando, portanto, harmonia com o modelo de tributação do

ciclo de vida, (GUTIERREZ, 2009, p. 78).

Isto porque, no modelo da tributação do ciclo de vida todos os contribuintes são objeto

de exação tributária por meio de incidência proporcional sobre a renda de cada contribuinte,

segundo o seu grau de riqueza, sobrelevando a isonomia e equidade entre os contribuintes,

visto que todos estão submetidos a este critério, (PAULSEN; MELO, 2013, p. 60),

(GUTIERREZ, 2009, p. 79).

Desta forma, o critério constitucional da generalidade atua em sentido oposto a técnica

da seletividade, visto que esta é aplicada com o fito de estabelecer distinções entre bens e

mercadorias que majoram o encargo fiscal, (FREIRE, 2020, p. 62), o que é expressamente

vedado no imposto de renda em que os contribuintes devem gozar de incidência tributária

semelhante ante o critério da generalidade.

Neste modelo de tributação da renda no ciclo de vida, é importante pontuar que há

algum tempo o Brasil vem enfrentando mudanças na expectativa de vida, bem como na

fecundidade das mulheres, alterando as características dos contribuintes brasileiros,

aumentando o número de idosos, porém reduzindo a fecundidade das mulheres, (TAFNER;

NERY, 2019, p. 19), veja trecho de gráfico abaixo:

Gráfico 19: Queda da Taxa de Fecundidade - 1930-2015

Fonte: GONCALVES; CARVALHO; WONG; TURRA, 2019, p. 01.
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Como se infere acima, as famílias têm reduzido a taxa de fecundidade de 6% para 2%

ao longo de quase 85 anos, verificando-se que as famílias estão adiando o nascimento do

primeiro filho no Brasil, (MIRANDA-RIBEIRO; GARCIA; FARIA, 2019, p. 01), alterando

ainda a quantidade de filhos.

Importante pontuar que, a queda na taxa de fecundidade brasileira já se aproxima à

taxa chinesa, porém na China imperava até 2016 a ditadura que era conhecida como "política

do filho único", (TAFNER; NERY, 2019, p. 21). Os baixos níveis brasileiros são inferiores ao

mínimo necessário para repor a população, o que deve demandar modificações na sociedade

brasileira a partir de 2040, (TAFNER; NERY, 2019, p. 21).

Apesar da queda do nível da taxa de fecundidade das mulheres, por outro lado, há um

crescimento da taxa média de sobrevida dos indivíduos, ampliando o envelhecimento da

população (LEE, 1994, p. 01), cujo fato é presenciado por outros países ao redor do mundo,

porém no Brasil a velocidade deste evento está se acentuando com o passar do tempo,

(TAFNER; NERY, 2019, p. 20), vide no gráfico o crescimento da taxa de sobrevida no Brasil:

Gráfico 20: Índice de Envelhecimento (IE) para 3 categorias de idosos no Brasil: 1950-2100

Fonte: ALVES, 2019, p. 01.

Deste crescimento da taxa de sobrevida surge a preocupação dos governos em repensar

o modelo de distribuição de renda para os idosos (LEE, 1994, p. 01), visto que os modelos
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atuais representam alto custo pautados em pesquisas de 1960 que apresentava um crescimento

populacional distinto aos dos dias hodiernos, o que demanda novos formatos de arrecadação

tributária.

Emergindo a importância de investigar o novo ciclo entre a mortalidade infantil,

fecundidade até o envelhecimento, pois esta alteração pode resultar em populações mais

jovens ou mais velhas, vez que as mulheres sobrevivem ao longo de todo o ciclo reprodutivo,

(LEE, 1994, p. 02), impactando a taxa de crescimento populacional:

Gráfico 21: Fertilidade, mortalidade e distribuições estáveis de idade

Fonte: LEE, 1994, p. 02.

De posse destas informações, uma alteração na tributação sobre a renda se afigura

essencial para permitir o pleno desenvolvimento econômico do país, bem como possibilitar

que os indivíduos contribuam para a sociedade por meio de tributação proporcional que não

distorça suas decisões e escolhas, posto que a Lei nunca poderá ser fonte de perseguições ou

concessões de privilégios, (GUTIERREZ, 2009, p. 81), ou seja, uma reforma tributária do

imposto de renda sob uma ótica de uma tributação proporcional sobre a renda pode permitir

que o país aumente sua soberania ao prever maior eficiência alocativa dos recursos dos

contribuintes, além de permitir melhor acumulação de riqueza.

Por este motivo o modelo de tributação sobre a renda segundo o ciclo de vida

(juventude, maturidade e velhice), afigura-se apto a cumprir este desígnio, consoante se infere
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abaixo no gráfico a sobrevida dos indivíduos desde seu nascimento até idade superior a 65

anos, vide:

Gráfico 22: Anos-pessoa vividos em cada etapa do ciclo de vida, de acordo com a expectativa de vida

norte-americana

Fonte: LEE, 1994, p. 04.

Como se infere acima, os indivíduos com idade entre 0-14 e os superiores a 65 anos de

idade, gozam de uma expectativa entre 30%, na média, porém a medida que a idade supera os

65 anos de idade, verifica-se um crescimento da expectativa de vida do indivíduo.

Já quanto a idade entre 15-64 anos de idade, percebe-se uma taxa constante de

expectativa de vida de 65%, visto que após atingir o seu pico aos 64 anos de idade passa a

reduzir a expectativa de vida, (LEE, 1994, p. 04), período no qual a renda e consumo

caminham quase que juntos, vide:
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Gráfico 23: Renda do trabalho e consumo por idade do entrevistado no domicílio norte-americano

Fonte: LEE, 1994, p. 05.

A renda e consumo gozam de forte pico quando do ingresso do indivíduo no mercado

de trabalho, atingindo o seu pico próximo aos 50/53 anos de idade, posteriormente até os 65

anos de idade, verifica-se um declínio do consumo e renda, ensejando o seu cruzamento a

partir dos 66 anos de idade em razão da queda vertiginosa da renda próxima a 0 aos 90 anos

de idade.

Na tributação do imposto de renda pautado na teoria do ciclo de vida tem como fito

não distorcer as decisões de consumo e renda dos contribuintes, de modo que mantenham

constantes os estímulos ao emprego da força de trabalho, haja vista que a taxa de poupança e

a taxa de crescimento populacional são basilares no modelo de crescimento econômico de

Solow, (ZUANAZZI; FOCHEZATTO, 2020, p. 952).

Existem projeções até 2060, em que o Brasil passará por uma redução do seu tamanho

populacional, cuja transição populacional impactará a poupança e consumo do país, afetando

uma gama de políticas redistributivas de renda atualmente existentes, consoante se infere:
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Gráfico 24: Projeções de idade da população brasileira entre 16 e 90 anos de idade, 2015-2060

Fonte: ZUANAZZI;FOCHEZATTO, 2020, p. 962.

A literatura brasileira da teoria do ciclo de vida entende aplicável sua existência na

população brasileira, haja vista que os cenários de poupança e investimentos são consistentes

ao longo do ciclo de vida, em que pese os baixos níveis de poupança históricos do país,

(ZUANAZZI; FOCHEZATTO, 2020, p. 965-966), cuja persistência seja indicativo de

sacrifício do consumo corrente em prol maior bem-estar futuro.

Todo o cenário transitivo populacional brasileiro somente impera a necessidade de

implementar uma tributação proporcional sobre a renda por meio de modelo dinâmico do

ciclo de vida, posto que ao acompanhar os diferentes estágios de vida (juventude, maturidade

e velhice), possibilita uma melhor calibração da tributação sobre a renda sem distorcer as

decisões de consumo e poupança que são fundamentais para o desenvolvimento econômico

do país, gozando de constitucionalidade, (GUTIERREZ, 2009, p. 90).

Neste modelo de tributação sobre a renda mediante o ciclo de vida, tem-se por

cumprido o critério constitucional da generalidade, vez que todos os indivíduos terão sua

renda tributada proporcionalmente (GUTIERREZ, 2009, p. 81), desde o seu ingresso no
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mercado de trabalho até sua morte, ou seja, todos os indivíduos que auferirem renda são

tributados de forma isonômica, (LEAL, p. 4837).

Inexistindo no ciclo de vida a preocupação constante dos modelos de tributação

progressiva sobre a renda, em que a igualdade tributária é constantemente relembrada para se

evitar quaisquer comportamentos discriminatórios ou privilegiados previstos pelo legislador

em razão de classe, posição social, raça, religião, sexo, convicção política, (GUTIERREZ,

2009, p. 80).

Portanto, a tributação proporcional sobre a renda no modelo dinâmico do ciclo de

vida, comporta perfeita sinergia com o critério constitucional da generalidade previsto no

artigo 153, CRFB, por prestigiar a incidência do imposto de renda proporcional sobre todos os

contribuintes que auferirem renda, observadas as distinções de cada ciclo de vida (juventude,

maturidade e velhice), sendo eficiente por permitir melhor alocação de recursos e acumulação

de riqueza.

Neste passo, o princípio da isonomia acompanha o princípio da capacidade

contributiva para assegurar a igualdade material entre os contribuintes (BAPTISTA, 2008, p.

312), sendo objeto de aprofundamento na próxima seção no modelo dinâmico do ciclo de

vida.

4.6 Capacidade Contributiva e Equidade no Ciclo de Vida

Nesta seção, serão abordados a capacidade contributiva, bem como os seus critérios

subjetivo/relativo e objetivo/absoluto como forma de observância ao princípio constitucional

da isonomia na tributação da renda, bem como analisar a equidade e suas modalidades

(horizontal e vertical), além de demonstrar a adequação do modelo de tributação sobre a renda

pautado no ciclo de vida sobre a capacidade contributiva e equidade, consoante se infere

avante.

Em Atenas surgem os primeiros registros da capacidade contributiva quanto aos

impostos exigidos por Sólon, prevendo a existência de quatro fases de exação a depender do

nível de riqueza dos contribuintes, (CONTI, 1997, p. 37). Seguidamente, adveio a previsão do
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princípio da capacidade contributiva no artigo 13 da Declaração dos Direitos do Homem e do

Cidadão em 03 de novembro de 1789, (PRIEBE, 2016, p. 03).

No Brasil, a capacidade contributiva gozou de primeira dicção na Constituição de

1824, ao mencionar que as contribuições deveriam ser proporcionais à riqueza dos

contribuintes, (CONTI, 1997, p. 38).

No entanto, necessário pontuar que o Brasil desde o final do império até o início do

período República possui sistema regressivo de tributação, (CHIEZA; MILAO;

FRANCHESCINI; SANTOS, 2018, p. 02), em virtude da alta carga de tributos indiretos, bem

como pela tímida progressividade tributária sobre a renda, sendo ineficaz na prática.

Isto porque o princípio da isonomia preceitua o tratamento igual aos iguais e desigual

aos desiguais, nos termos do artigo 5º, caput, CRFB, gozando de maior relevância em nosso

ordenamento jurídico por prestigiar uma análise de fato dos contribuintes, (FERNANDES,

2018, p. 240).

Esta desigualdade deve ser realizada com parcimônia em prol de uma igualdade real,

sob pena de aumentar as desigualdades, (FEITOSA; FRATTARI; LIMA, 2015, p. 300), posto

que o princípio da capacidade contributiva atua como subprincípio da isonomia, (PAULSEN,

2011, p. 45).

A capacidade contributiva já era identificável na Constituição de 1946, em seu artigo

202, ao mencionar que "Os tributos terão caráter pessoal sempre que isso for possível, e serão

graduados conforme a capacidade econômica dos contribuintes", tendo como finalidade

garantir a proteção da justiça fiscal redistributiva.

Entretanto, em 1965, o país se encontrava em um cenário político tormentoso,

ensejando em sua revogação por meio da Emenda Constitucional n. 18/1965, ante as fortes

críticas por ausência de definição mais clara quanto às medidas de gradação da

progressividade tributária sobre a renda, (MENDES; BRANCO, 2015, p. 1417).

Implicitamente a capacidade contributiva retornou na Constituição de 1969, em seu

art. 153, § 36, e em 1988, gozou de expressa previsão no 145, § 1º, conferindo direito à

capacidade contributiva e capacidade econômica, de modo a garantir o mínimo vital,
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(BUJADA, 1963, p. 197), juntamente com o princípio da personalização, (AMARO, 2011, p.

161).

Aproveitando o ensejo, pontua-se que o mínimo existencial deve ser protegido a todo

o custo num Estado liberal, sendo inadmissível pensar em sua violação total ou parcial por

meio de tributação excessiva, ou pretexto de compensação por meio de benefícios

previdenciários, (PRIEBE, 2016, p. 04).

O mínimo existencial deve ser protegido ainda que o texto constitucional não lhe

garanta tal direito, visto que não se pode permitir violação de parcela de riqueza indispensável

à subsistência do contribuinte (ANDRADE, 1976, p. 388), como prestígio ao princípio da

dignidade humana, (PESSOA, 2006, p. 02).

Somente há tratamento isonômico quando os contribuintes têm observada sua

capacidade econômico-contributiva na relação jurídico-tributária, visto que são tributados

proporcionalmente segundo sua riqueza (YAMASHITA, 2004 p. 61), sendo, portanto, um dos

pilares de uma sociedade justa que prestigia a liberdade dos indivíduos e estimula a

cooperação equitativa entre os agente econômicos, (GODOY, 2004, p. 149).

Ante a essencialidade da capacidade contributiva foram desenvolvidas várias

definições, tais como: "força econômica dos contribuintes" ou "possibilidade econômica e

pagar o tributo", segundo os autores: Emilio Giardina (1961), Francesco Moschetti (1973) e

Rubens Gomes de Souza (1981). Em todas estas definições constata-se o núcleo inapelável de

interpretação, qual seja: o direito do contribuinte ser tributado proporcionalmente entre suas

demonstrações de riqueza.

No entanto, para Alfredo Augusto Becker a constitucionalização do princípio da

capacidade contributiva consistia em profundo equívoco por conferir rigidez à expressão

carente de parâmetros mínimos e máximos de riqueza, sendo desprovido, portanto, de

qualquer conceito científico, (MENDES; BRANCO, 2015, p. 1417).

Ao longo de toda a história, a capacidade contributiva gozou de adeptos e

entendimentos de juristas quanto à persecução do princípio da igualdade no sacrifício,

denotando estreito alinhamento com a teoria do sacrifício em prol de uma tributação justa e

proporcional, (CONTI, 1997, p. 31), pois o imposto de renda sempre foi cercado de

controvérsias por afetar as decisões dos contribuintes, (BIDERMAN; ARVATE, p. 231).
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Continuamente, os autores dividem a capacidade contributiva em subjetiva/relativa e

objetiva/absoluta, esta considera manifestações de riqueza objetivas do contribuinte, logo só

pode ser mensurada após a dedução dos custos e manutenção da riqueza, almejando a renda

líquida (PAULSEN, 2011, p. 45), ou seja, na capacidade contributiva objetiva/absoluta são

analisados todos os aspectos comuns da renda entre os contribuintes, ou seja, há uma

observância ao princípio da personalização no imposto de renda, (BALEEIRO, 2010, p. 299).

Quanto à capacidade contributiva subjetiva/relativa mensura a capacidade de

contribuir de forma subjetiva, ou seja, a capacidade contributiva subjetiva/relativa opera como

critério de gradação dos impostos, consistindo na capacidade contributiva real (ability to pay),

(PAULSEN, 2011, p. 45), ou seja, há uma observância ao princípio da personalização no

imposto de renda, (BALEEIRO, 2010, p. 299).

A capacidade contributiva possui estreita relação com a equidade no modelo dinâmico

da tributação baseada no ciclo de vida à medida que prestigia a tributação proporcional dos

contribuintes em cada ciclo da vida, segundo a teoria do sacrifício equitativo, (FLORISSI;

RIBEIRO, 2002, p. 181), este, por sua vez, consiste no sacrifício decorrente da perda de

bem-estar para manutenção da máquina pública.

Isto porque no modelo dinâmico da tributação no ciclo de vida ao respeitar os

diferentes momentos da tributação ao longo do ciclo de vida dos contribuintes minimiza os

efeitos distorcivos da tributação, possibilitando melhor tomada de decisão quanto a alocação

de recursos, incentivos ao emprego da força de trabalho, consumo corrente ou futuro, e lazer,

conforme os princípios basilares da neutralidade e da equidade na função utilidade que consta

no anexo 27, (FLORISSI; RIBEIRO, 2002, p. 175).

A tributação equitativa garante melhor distribuição de renda por meio de sacrifício

proporcional dos contribuintes, (MILL, 1849, p. 804), amparado no declínio marginal da

utilidade da renda, independentemente do nível de elasticidade do contribuinte quanto ao

pagamento de imposto de renda, (MUSGRAVE, 1996, p. 345).

Neste passo, a equidade possui dois princípios em que se baseia, podendo ser o

princípio da equidade horizontal, em que se demanda um tratamento isonômico entre os

contribuintes que se encontrem em circunstâncias idênticas, auferindo a mesma quantidade de

unidades tributárias conhecido como "progressividade fraca" (FERNANDES, 2016, p. 28),
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porém tal princípio demanda um discrímen para definir contribuintes em "circunstâncias

idênticas", (CASTRO, 2014, p. 57).

Já no princípio da equidade vertical trata os contribuintes de forma distinta dada a sua

desigualdade, e deste princípio maior se subdivide em dois subprincípios: o princípio do

benefício, em que analisa o benefício tributário auferido por cada contribuinte da parcela

estatal que se beneficia, ou seja, há um enfoque maior na distributividade das receitas,

(CASTRO, 2014, p. 57).

Salienta-se que este modelo não obteve implementação no Brasil ante a dificuldade do

Estado estabelecer critérios de mensuração, relegando o avanço na obtenção de equidade

vertical, em que pese sua inerência segundo a literatura, (VERBIST; FIGARI, 2013, p. 419).

Já o princípio da capacidade de pagamento consiste num reflexo do princípio da

capacidade contributiva, (artigo 145, § 1º, CRFB) em que a progressividade tributária é maior

para quem aufere mais renda e assim inversamente.

Enquanto que, ao se utilizar a teoria do ciclo da vida como base de uma reforma

tributária sobre a renda, tem-se um modelo de equidade transversal, visto que se analisam

dois aspectos:

➢ 1º. o ciclo de vida do contribuinte, de modo que sejam respeitados sua renda e seu

consumo peculiares à idade em que se encontrar, tornando mínima a afetação sobre

suas decisões entre consumir, investir ou poupar ante sua receita corrente e esperada; e

➢ 2º. a renda auferida pelo contribuinte em cada ciclo de vida, visto que cada faixa etária

haverão rendas distintas auferidas pelos contribuintes, de modo que cada contribuinte

seja tributado proporcionalmente.

Assim, apresenta tabela abaixo com a finalidade de ilustrar a distinção entre o

tratamento da equidade entre os contribuintes segundo os princípios da equidade horizontal e

vertical, além da equidade na visão do Autor sobre o modelo dinâmico da tributação sobre o

ciclo de vida que permite o sacrifício econômico equitativo (PAULSEN, 2011, p. 185),

consoante se infere:
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Tabela 25: distinção entre a equidade horizontal, equidade vertical e o modelo dinâmico segundo o Autor

EQUIDADE SISTEMA
TRIBUTÁRIO

TRATAMENTO CRITÉRIOS MODELO

Vertical progressivo distinto entre os
contribuintes

- benefícios
tributários
auferidos
do Estado;
e

- capacidade
contributiva
.

estático

Horizontal progressivo idêntico aos
contribuintes

discrímen do
Estado ao definir as

circunstâncias
idênticas".

estático

Transversal proporcional

- distinto entre
os ciclos de
vida; e

- isonômico
nos ciclos
de vida.

o ciclo da vida
definido pela

literatura:
- juventude;
- maturidade;

e
- velhice.

dinâmico

Fonte: elaboração própria.

Com o modelo dinâmico do ciclo de vida há a existência de equidade transversal em

que somatiza a isonomia presente na equidade horizontal e certo tratamento desigual previsto

na equidade vertical, desta forma, a tributação da renda amparado no ciclo de vida enseja

melhor calibração da equidade e isonomia nos contribuintes, prestigiando uma contribuição

solidária ao Estado.

O modelo constitucional brasileiro prestigia a solidariedade entre os residentes, de

modo que o instrumento constitucional da capacidade contributiva afasta qualquer

comportamento egoístico do contribuinte ou individualista, a medida em que prevê o direito

constitucional dos contribuintes serem tributados proporcionalmente segundo sua renda,

atendendo aos princípios constitucionais da solidariedade, justiça fiscal e da

proporcionalidade, (PONTES, 2000, p. 104); (AMARO, 2011, p. 164).
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Como se infere o princípio da capacidade contributiva possui alinhamento com o

modelo tributário do ciclo de vida ao permitir que haja a tributação de forma proporcional

sobre a renda do contribuinte, tanto que a capacidade contributiva consiste em derivação do

princípio da igualdade, (art. 5º, caput, CRFB), que, por sua vez, é materializado pelo

subprincípio da isonomia tributária, (art. 150, II, CRFB), permitindo a justiça fiscal, (AVILA,

2006. p. 527-528).

Isto implica que todo contribuinte sujeito à tributação proporcional do imposto de

renda pagará o IRPF proporcionalmente à sua riqueza, ou seja, há a imposição tributária a

todos os contribuintes que auferirem renda, independentemente de quaisquer critérios

arbitrários do Estado, enfatizando a observância ao princípio da igualdade que é direcionado

ao aplicador e ao legislador da Lei, (AMARO, 2011, p. 158), posto que todos são iguais.

Nesta senda, todos os contribuintes devem ser tributados pelo imposto de renda, haja

vista que todos estão submetidos ao sistema normativo tributário, cuja gradação pode ser

distinta em determinadas faixas do ciclo de vida, porém respeitando a incidência do imposto

de renda proporcional sobre todos os contribuintes, atendendo aos princípios constitucionais

da isonomia e justiça, (PAULSEN, 2011, p. 185).

Ante as distinções entre os contribuintes o princípio da capacidade contributiva

enfatiza a desigualdade dos contribuintes para assegurar a equidade na tributação, o que

comporta acolhimento na teoria do ciclo de vida que denota três ciclos de vida distintos entre

os contribuintes (juventude, maturidade e velhice), em que cada fase do ciclo de vida goza de

necessidades e consumo distintos, permitindo ao contribuinte o mínimo vital, (GONÇALVES,

2002, p. 179-181).

Ademais, o modelo de tributação sobre a renda segundo a teoria do ciclo de vida

elimina a arbitrariedade de critérios a serem definidos pelo Estado que são comuns em

sistemas progressivos sobre a renda, visto que o jurista deve realizar análise profunda dos

cinco critérios fundamentais (material, pessoal, temporal, espacial e quantitativo) para

mensurar eventual excesso na progressividade tributária, (GONÇALVES, 1993, p. 69).

Isto posto, contribuintes em situação equivalente devem ser tratados de forma

semelhante, (PAULSEN, 2011, p. 185), sendo que o modelo do ciclo de vida somente

distingue os contribuintes segundo suas faixas etárias, a fim de conceder estímulos ou
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incentivos à acumulação de capital, desenvolvimento educacional, robustez nos níveis de

consumo.

Novamente, infere-se a ênfase ao princípio da isonomia ao se adotar a tributação

proporcional sobre a renda segundo o modelo dinâmico do ciclo de vida, vez que a igualdade

pressupõe certo grau de dessemelhança, o que se infere do modelo ao imputar alíquotas

distintas para cada ciclo de vida, (juventude, maturidade e velhice), portanto, são tratados

igualmente dentro do ciclo de vida e alíquotas desiguais entre os ciclos (AMARO, 2011, p.

159).

Isto se deve ao fato do modelo tributário do ciclo de vida empregar critério de

tributação dinâmico dos contribuintes amparados em dois aspectos:

➢ equidade entre as fases do ciclo de vida, ao reconhecer as diferenças dos contribuintes

em cada fase do ciclo de vida (juventude, maturidade e velhice), prestigiando o

tratamento equânime entre os contribuintes, por exemplo: dois contribuintes com a

mesma renda líquida (R$ 10.000,00), porém em fases distintas, sendo um na fase da

maturidade com alíquota de 5%, pagará R$ 500,00, ao passo que o outro contribuinte

na fase da velhice com alíquota de 3%, recolherá R$ 300,00; e

➢ isonomia interna às fases do ciclo de vida, pois ao adotar critério de tributação

proporcional interna à fase, os contribuintes serão tributados com a mesma

intensidade, haja vista existe uma única percentagem, (ZILVETI, 2004, p. 168), por

exemplo: dois contribuintes com a mesma renda líquida (R$ 10.000,00), serão

tributados com a mesma alíquota de 5%, então ambos pagarão R$ 500,00 aos cofres

públicos.

Como se infere acima, o modelo de tributação pautado no ciclo de vida permite ao

contribuinte suportar o ônus tributário sem violar o seu mínimo existencial, tampouco ocorrer

eventual confisco por gozar de alíquotas distintas em cada faixa do ciclo de vida, respeitando

as peculiaridades intertemporais do contribuinte, ou seja, a carga tributária varia conforme sua

demonstração de riqueza efetiva em cada ciclo, (PAULSEN, 2011, p. 45).

Inexistindo, portanto, receios de eventual confisco tributário, posto que todos os

contribuintes pagarão o imposto de renda proporcionalmente à sua capacidade contributiva,
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demandando tratamento equitativo entre os contribuintes, o que afasta qualquer possibilidade

de violação do mínimo existencial, (GONÇALVES, 1993, p. 63).

Ademais, a tributação proporcional sobre a renda por meio do modelo dinâmico do

ciclo de vida corrige uma distorção constante nos sistemas progressivos sobre a renda

consistente no tratamento equânime dos contribuintes, independentemente do tamanho da

entidade familiar (casado com dependentes, casado sem dependentes, chefe de família), bem

como os solteiros, atendendo ao princípio da proteção da família que é existente em alguns

países desenvolvidos, (BALEEIRO, 2010, p. 301), porém é relegado no Brasil em virtude do

atual sistema tributário.

Portanto, a tributação proporcional da renda com base no modelo dinâmico do ciclo de

vida prestigia o cumprimento da capacidade contributiva, visto que cada contribuinte será

tributado a depender do montante de renda líquida disponível, bem como consiste em modelo

tributário equânime por conferir tratamento igual interno aos ciclos (juventude, maturidade e

velhice), e desigual entre os ciclos, conferindo eficiência econômica ao permitir ganhos na

alocação de recursos e acumulação de riqueza.

Importante enfatizar que a teoria do ciclo de vida neste modelo de tributação é

dinâmica por permitir exação conforme a capacidade contributiva do indivíduo, bem como

gozar de equidade transversal, sendo esta a soma entre a equidade horizontal e equidade

vertical, cujo percentual de alíquota fixa será aprofundado na seção posterior.

4.7 Eficiência da Tributação Proporcional sobre a Renda (Flat Tax) no Ciclo de Vida

Nesta seção, será analisada como o flat tax é capaz de atribuir eficiência a regimes

tributários, momento em que será analisado sua aplicabilidade ao modelo da tributação sobre

a renda no ciclo de vida, especialmente os incentivos econômicos, confiabilidade no sistema,

igualdade, transparência e custo de conformidade para todos os integrantes da sociedade.

Neste passo, faz-se fundamental expor ao leitor que regimes tributários proporcionais

sobre a renda (flat tax), gozam de maior eficiência arrecadatória, bem como prestigia

liberdade econômica por incorrer em menor intervenção sobre fatores que podem alterar as

decisões dos contribuintes, incutindo, portanto, estímulos positivos à sociedade e ao
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bem-estar, motivo pelo qual a justiça fiscal e a progressividade tributária serão objeto de

críticas, consoante se infere avante.

Como pontuado em seções anteriores, a progressividade tributária sobre a renda tem

como primado a capacidade do pagamento e o sacrifício equitativo como critério de justiça

fiscal que é familiar ao nosso sistema tributário por contar expressa previsão constitucional

quanto ao princípio da capacidade contributiva, visto que a tributação se ajusta com a

capacidade dos contribuintes, resultando em mesma proporção de recolhimento de tributos

para contribuintes que se encontrem em situação equitativo, (MUSGRAVE, 1996, p. 344),

resultando, por conseguinte, uma distribuição de renda equitativa.

Em que pese a existência dos referidos critérios para analisar a existência ou não de

justiça fiscal na estrutura tributária brasileiro, faz-se inerente pontuar que o contribuinte

possui um conhecimento técnico assimétrico e limitado quanto a progressividade do sistema

tributário, prejudicando uma reflexão e compreensão mais aprofundada sobre a percepção de

justiça fiscal, (SHEFFRIN, 1996, p. 311), por crer que há uma distribuição de renda justa ao

tributar mais quem aufira mais renda, e assim inversamente.

No entanto, foi realizado uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a reforma tributária

de 1986 e a sensação de justiça fiscal, momento em que os contribuintes entenderam que a

reforma tributária não seria tão justa, (SHEFFRIN, 1996, p. 314), vide:

Tabela 26: Pesquisa sobre a sensação de justiça tributária com a reforma tributária norte-americana de

1986

Fonte: SHEFFRIN, 1996, p. 314.

Como mencionado em seções anteriores, a distribuição de renda em sistema tributários

progressivos sobre a renda transmite a sensação de justiça fiscal, vez que 65% dos

contribuintes norte-americanos entendem ser justo que a maior carga tributária seja suportado

por contribuintes que auferem maior riqueza e 35% de justiça na distribuição das alíquotas
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marginais do imposto de renda, (SHEFFRIN, 1996, p. 315), porém, consiste em falsa

sensação que é desprovida de métodos claros de mensuração, além de penalizar os

contribuintes com melhor performance, consoante se infere na tabela abaixo:

Tabela 27: Escolha de estruturas tributárias

Fonte: SHEFFRIN, 1996, p. 317.

A Renda é dividida em duas categorias, sendo: salários, remuneração, juros,

dividendos e outras formas de renda que são recebidas oriunda de uma contraprestação, (ISHI,

1992, p. 129).

A preferência por progressividade tributária poderá ser afetada pelo contexto em que

se encontra o contribuinte, especialmente o cumprimento das normas tributárias, bem como

os incentivos e subsídios fiscal, pois um ambiente econômico em que haja a facilidade no

cumprimento de normas tributárias e emprego de políticas redistributivas de renda transparece

a sensação de justiça social, (SHEFFRIN, 1996, p. 331).

No Brasil, acredita-se que a estrutura jurídico-normativa tributária promova o ideal de

justiça, motivo pelo qual a tributação sobre a renda deve ser mantida de forma progressiva,

por acreditar que esta justiça fiscal se dará por meio de distribuição proporcional do encargo

fiscal, (FERNANDES, 2018, p. 223), porém como visto em seções anteriores o ambiente

econômico do país confere à progressividade do imposto sobre a renda um caráter ineficiente

por não ser capaz de conter a regressividade.

Por este motivo que a progressividade tributária sobre a renda necessita de profunda

reflexão ante o atual cenário econômico brasileiro, a fim de que sejam pensados novos

modelos tributários em busca de eficiência (VITALIS, 2021, p. 106), conferindo
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imprescindibilidade a esta pesquisa sobre a tributação proporcional sobre a renda, por meio de

modelo dinâmico pautado no ciclo da vida dos contribuintes, segundo o princípio da

eficiência econômico-social.

Isto porque a manutenção de altos níveis de tributação progressiva sobre a renda está

associada com altos níveis de isenção, resultando em perdas significativas de bem-estar em

todas as classes, pois em sistemas progressivos há aumento do número de empreendedores,

mas eles são pobres ou detém pouca renda, (BOHACEK; ZUBRICKY, 2012, p. 03).

Enfatiza-se que em sistemas progressivos sobre a renda as empresas crescem mais

rapidamente nos primeiros dois anos, (cerca de 23%), ou seja crescem 2% mais rápido do que

no sistema de tributação proporcional sobre a renda (flat tax), no entanto o flat tax possibilita

uma estabilização da atividade econômica em 19% após cinco anos de atividade, sendo este

5% maior do que em regimes progressivos sobre a renda, (BOHACEK; ZUBRICKY, 2012, p.

22).

Como se infere o flat tax permite o crescimento perene da atividade econômica das

empresas, bem como a acumulação de ativos no longo prazo, entre 15%-20% mais

acumulação de ativos do que em regimes progressivos, (BOHACEK; ZUBRICKY, 2012, p.

22-23), ou seja, há uma otimização da atividade produtiva da empresa, bem como ganhos de

eficiência alocativa dos recursos (BOHACEK; ZUBRICKY, 2012, p. 24).

O ponto da perda de eficiência econômica em regimes progressivos sobre a renda é

enfatizado por inúmeros pesquisadores como: Hall e Rabushka (1995), Ventura (1999), Engen

e Gale (1996), Stokey e Rebelo (1995), Aaron e Gale (1996) e Altig et al (2001), afetando

decisões de investimento, ao passo que sistemas de tributação proporcional sobre a renda (flat

tax) podem eliminar as distorções, bem como permitir a suavização do consumo e aumentar o

número de investimentos, visto que a renda futura-esperada é passível de previsibilidade,

(BOHACEK; ZUBRICKY, 2012, p. 03).

Tratar o gasto público consiste em medida de eficiência econômico-social

importantíssima, razão pelo qual o modelo de tributação ótima de Pareto prestigia as variáveis

sociais e temporais em seu cálculo econométrico, posto que o desenvolvimento constante do

país resulta em buscas constantes em prol do bem-estar e da justiça, (VITALIS, 2021, p. 106),

consoante se infere da análise conjunta dos dispositivos constitucionais nos artigos 3º, I ao IV,
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170, caput, VII, CRFB, haja vista que a ordem econômica é fundada na valorização do

trabalho humano e na livre iniciativa, assegurando a todos uma existência digna.

O Brasil carece de um sistema sofisticado quanto ao gasto público que penaliza

diretamente um melhor desenvolvimento socioeconômico, (FERNANDES; CAMPOLINA;

SILVEIRA, 2019, p. 40), pois a idade e/ou faixa etária do contribuinte são fatos que não

podem ser relegados, (MUSGRAVE, 1996, p. 342), como se dá em sistemas progressivos

sobre a renda.

As políticas tributárias progressivas possuem regressividade que afetam os indivíduos

quando a política fiscal estabelece critérios discricionários quanto aos beneficiários de isenção

tributária. Além disso, o efeito regressivo é sentido, em análise similar, de qualquer política

pública que estrutura os benefícios de seguridade social, mudanças de alíquotas, restituições

e/ou compensações de créditos tributários, (BURKHAUSER; LARRIMORE; SIMON, 2012,

p. 27).

Como se infere a tributação sobre a renda pode ser injusta quando discrimina os

contribuintes por meio de critérios arbitrários, afetando suas decisões de consumo presente e

futuro, (ANDREWS, 1975, p. 947), razão pela qual ao se adotar a tributação proporcional

sobre a renda (flat tax) que não preveja nenhum caso de isenção aos contribuintes, estima-se

aumento da taxa de ativos para 8.9%, de renda em 4.0% antes da exação, e 3.9% depois da

exação do IRRF, 1.8% sobre o consumo, 28.2% aos empreendedores, (BOHACEK;

ZUBRICKY, 2012, p. 16).

Cumpre expor ao leitor que a tributação proporcional sobre a renda advém dos

teóricos liberais, a fim de propor uma medida alternativa à progressividade, visto que regimes

de tributação progressivos apresentam consequências negativas à sociedade, (MENDONÇA;

MURTA; GASSEN, 2015, p. 531), motivo pelo qual o princípio da eficiência

econômico-social traz consigo a perspectiva da justiça social por possibilitar o

desenvolvimento humano e redução das desigualdades, (VITALIS, 2021, p. 106).

Autores como Milton Friedman, Mitchell e Simons propuseram a modificação de

sistemas de tributação progressiva sobre a renda para uma tributação proporcional, pois

pode-se obter a mesma arrecadação de um modelo de tributação progressiva sobre a renda,
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além de gerar transparência e igualdade no sistema, (MENDONÇA; MURTA; GASSEN,

2015, p. 531).

Neste modelo, a alíquota é aplicada sobre tudo que tenha signo representativo de

renda, inclusive distribuição de lucros e dividendos, o que findaria com o tax gap existente em

alguns países, vez que o contribuinte faz emprego de planejamentos tributários de modo a

minorar a incidência da carga tributária, ou seja, em modelos de tributação proporcional sobre

a renda reduziria os níveis de desigualdade, porque o contribuinte não faria emprego de tais

métodos de fuga da exação, (FRIEDMAN, 1988, 156).

Além disso, a existência de um sistema tributário proporcional sobre a renda resulta na

manutenção da carga tributária à pessoa jurídica ou física devidas, logo se minimiza o

impacto ao consumidor que, por vezes, é o destinatário final do bem ou serviço, absorvendo,

portanto, toda a carga tributária, (MENDONÇA; MURTA; GASSEN, 2015, p. 532).

Já na política tributária amparada no modelo do ciclo de vida permite uma melhor

convergência de níveis de desigualdade anteriores para níveis estáveis, (ALTIG;

CARLSTROM, 1999, p. 1207), segundo resultados empíricos utilizando o índice de Gini,

visto que não houve afetação significativa sobre as decisões de poupança e emprego de força

de trabalho, motivo pelo qual imprescindível a utilização do princípio da eficiência em

políticas tributárias em prol de justiça fiscal, (VITALIS, 2021, p. 107).

O custo de eficiência econômica que propicia uma regressividade amparada numa

tributação progressiva sobre a renda em 0.23 à 0.43, isto comparativamente à tributação

proporcional sobre a renda com alíquota média de 0.23 à 0.32, destarte, a progressividade

sobre a renda imputa um custo de eficiência superior em 6% ao longo de todos os recursos

obtidos em vida, (AUERBACH; KOTLIKOFF; SKINNER, 1983, p. 81), ou seja, infere-se

uma regressividade em regimes tributários progressivos sobre a renda.

O referido efeito regressivo proporcionado por regimes tributários progressivos sobre

a renda são percebidos com reduções no consumo ou lazer no tempo, impactando tanto o

consumo e lazer, presente e futuro, ante a elasticidade intertemporal de sua substituição ao

longo da vida, conforme se infere no anexo 24 em que se demonstra equação matemática

denotando o efeito regressivo, (AUERBACH; KOTLIKOFF; SKINNER, 1983, p. 86).
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Portanto, os maiores níveis de desigualdade são encontrados em políticas tributárias

progressivas sobre a renda ao invés de uma tributação proporcional, segundo resultados do

índice de Gini, (ALTIG; CARLSTROM, 1999, p. 1210), visto que a desigualdade existirá.

No entanto, terá seus efeitos reduzidos numa política tributária pautada no modelo

econômico do ciclo de vida, (ALTIG; CARLSTROM, 1999, p. 1213), motivo pelo qual

Feldstein entende que a tributação proporcional sobre a renda dos trabalhadores é mais

eficiente e justa, (AUERBACH; KOTLIKOFF; SKINNER, 1983, p. 82), por perseguir o

equilíbrio como elemento central de uma política tributária, (VITALIS, 2021, p. 107).

A propósito estudos de Diamond (1965), Auerbach (1979), Atkinson e Sandmo

(1980), demonstram que a tributação proporcional sobre a renda e poupança possibilita uma

melhor adequação da estrutura tributária em que se maximiza a utilidade dos indivíduos numa

economia de curso estável, (AUERBACH; KOTLIKOFF; SKINNER, 1983, p. 82), enquanto

que sistemas tributários progressivos sobre a renda impõem uma dura decisão sobre o

trabalhador em sua força de trabalho por serem baseados em modelos econômicos de

equilíbrio geral.

“Aristóteles… afirmava que: 'O que é justo… é proporcional, e o que é injusto é o que

viola a proporção'... de forma que a progressividade não encontraria respaldo em sua

definição de justiça”, (CASTRO, 2014, p. 56), enfatizando a necessidade de uma tributação

proporcional sobre a renda sob a ótica do modelo dinâmico do ciclo de vida.

Como já apresentado em seções anteriores, verifica-se que a tributação proporcional

sobre a renda pautada no modelo dinâmico do ciclo de vida minora os efeitos sobre o

indivíduo, visto que regimes tributários progressivos sobre a renda impõem um alto custo de

eficiência econômica, (AUERBACH; KOTLIKOFF; SKINNER, 1983, p. 81).

Por estes motivos, que o modelo tributário pautado na teoria do ciclo de vida tende a

contribuir com a arrecadação do Governo por aumentar a arrecadação dos impostos sobre a

renda, visto que a necessidade de transferências de recursos tributários serão menores em

virtude da melhor equalização da alíquota marginal do imposto, havendo, portanto, justiça

distributiva de renda, além de afetar com menor intensidade o fornecimento de mão-de-obra e

decisões de poupança, (ALTIG; CARLSTROM, 1999, p. 1200).
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Ademais, os papers normalmente ignoram o efeito transitivo das estruturas tributárias

no bem-estar dos indivíduos sobre as gerações, razão pela qual a tributação proporcional

sobre a renda permite uma melhora econômica no longo prazo aos indivíduos, além de

minimizar o excesso de arrecadação tributária, (AUERBACH; KOTLIKOFF; SKINNER,

1983, p. 82).

Portanto, simulando a existência de uma estrutura de regime tributário proporcional

com alíquota de 30% sobre a renda, sem qualquer endividamento do Governo, verifica-se um

equilíbrio de longo prazo com taxa de 3.04% sobre o resultado do capital e taxa de juro bruta

em 8.22%.

Nesta simulação a aposentadoria ocorre em até 53 anos de emprego da força de

trabalho, com pico no fornecimento da força de trabalho aos 09 anos em 46,8% (2.340 horas

por ano), além de lento consumo constante ao longo das idades antes da aposentadoria, e os

rendimentos crescem até 20 anos da força de trabalho e após iniciam o declínio, havendo

queda abrupta após os 30 anos da força de trabalho, o que é resultado da combinação de baixo

fornecimento da mão-de-obra e declínio dos salários, (AUERBACH; KOTLIKOFF;

SKINNER, 1983, p. 90), vide gráfico abaixo:

Gráfico 25: demonstrando o perfil médio de consumo e rendimentos no ciclo de vida

Fonte: AUERBACH; KOTLIKOFF; SKINNER, 1983, p. 91.
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Intertemporalmente um sistema tributário pautado no flat tax pode conferir melhores

condições desejáveis num sistema tributário brasileiro, por permitir a equidade com justa

distribuição da carga tributária, eficiência com correção de externalidades sobre os

contribuintes, flexibilidade intertemporal por melhor se ajustar as alterações sociais, e

transparência ao estabelecer regras claras e simples, (VITALIS, 2021, p. 107).

Neste passo, o imposto de renda sobre os salários pode ser entendido como eficiente

por não estabelecer discriminação entre gasto e poupança, (ANDREWS, 1975, p. 949),

devendo ser sopesado em relação ao bem-estar desejável pelos contribuintes, ou seja, se

houver neutralidade do imposto de renda não haverão distorções nas decisões do contribuinte.

A tributação proporcional sobre a renda (flat tax) ainda permite uma redução do custo

de administração, bem como aos contribuintes, visto que neste sistema a tributação sobre a

renda goza de alíquotas em patamares inferiores aos de regimes de tributação progressiva

sobre a renda, (SLEMROD; YITZHAKI, 1982, p. 02).

Além disto, a tributação proporcional sobre a renda (flat tax) com base no modelo de

ciclo de vida deve gozar de retenção na fonte, retirando a liberdade dos contribuintes em

manipular a renda tributável, garantindo, portanto, que todos os contribuintes gozem da

mesma proporção da carga tributária, a depender da etapa em que se encontrar o contribuinte

no ciclo de vida, (ISHI, 1992, p. 130).

A equidade, por sua vez, em sistemas de tributação proporcional sobre a renda

depende do modo como se aplica o flat tax, pois pode ocorrer mudanças na equidade

horizontal e vertical para famílias de baixa e alta renda, (SLEMROD; YITZHAKI, 1982, p.

03), afetando ainda os custos de conformidade, (ISHI, 1992, p. 130).

Por esta razão que o flat tax se adequa perfeitamente ao modelo dinâmico de

tributação sobre a renda, visto que as alíquotas são fixas em cada etapa do ciclo de vida

(juventude, maturidade e velhice), porém com percentuais distintos, pois cada etapa goza de

decisões de consumo, investimento e poupança diferentes, motivo pelo qual permite melhor

calibragem da carga tributária (SLEMROD; YITZHAKI, 1982, p. 12), consoante se infere nos

anexos, especialmente no modelo econométrico apresentado, demonstrando que 1% de

imposto sobre a renda para a terceira etapa (velhice) goza de alta repercussão sobre a decisão

de poupar do indivíduo.
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Como se infere os ganhos de eficiência pode resultar em aumento de 5% do PIB com

poucos níveis de isenções, bem como ganhos de bem-estar em 3% e 2% em virtude da

transição de um regime progressivo sobre a renda para um regime proporcional sobre a renda,

(BOHACEK; ZUBRICKY, 2012, p. 03), pois no período transição há uma modificação dos

níveis de desigualdade, bem como da atividade econômica com aumento do tamanho das

empresas, redução do número de empreendedores e, ainda, redução profunda dos custos com

aumento da arrecadação tributária, (ISHI, 1992, p. 132).

Segundo Mises, em sistemas tributários proporcionais sobre a renda se adequa melhor

ao sistema capitalista, pois neste os indivíduos poderão trabalhar mais e com maior dedicação,

a fim de auferir melhores salários e propriedades, ou seja, obterão riqueza por meio da

aquisição de propriedade e acumulação de capital, consistindo em incentivo inegável ao

emprego da força de trabalho e à produtividade, fomentando mais bem-estar, (MENDONÇA;

MURTA; GASSEN, 2015, p. 533).

O mesmo efeito positivo é expandido aos empreendedores que desejam iniciar

atividade empresária, a fim de lograr uma boa margem de contribuição, (BOHACEK;

ZUBRICKY, 2012, p. 02-03), razão pela qual é indicada como importante política fiscal.

Neste modelo o contribuinte é tributado proporcionalmente pelos seus ganhos,

independentemente do montante de renda que venha a auferir, logo a tributação proporcional

sobre a renda (flat tax) confere incentivos econômicos como: o favorecimento da

desconcentração do poder político; fomentar investimento em tecnologia e inovação

científica; e distribuição imparcial de riqueza, sem quaisquer critérios subjetivos ou

favoritismos de uma entidade central, (MENDONÇA; MURTA; GASSEN, 2015, p. 533).

Isto porque os pesquisadores liberais não creem em milagres oriundos do poder

central, pois há o fortalecimento das classes pobres por meio do desenvolvimento e

fortalecimento da liberdade econômica e incentivos à cooperação voluntária dos agentes, ou

seja, a sociedade necessita de estímulos econômicos inclusivos advindos da nova economia

institucional, (FRIEDMAN, 1988, p. 151), rompendo de uma vez por todas com a relação de

dependência mantida entre as classes sociais pobres e a entidade central, (FRIEDMAN, 1988,

p. 157).
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Portanto, a tributação proporcional da renda com base no modelo dinâmico do ciclo de

vida por gozar de melhor calibração incute com menor intensidade as decisões e escolhas do

contribuinte, resultando em ganhos de eficiência econômica e bem-estar a todos os agentes da

sociedade por resolver a ineficiência presente na progressividade tributária existente no atual

sistema, podendo inclusive, eventualmente, conferir maior nível de justiça.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho acadêmico analisou a possibilidade de aplicar a teoria do ciclo de

vida à tributação sobre a renda do Brasil para tanto inicia a pesquisa por meio da teoria da

renda permanente que consiste num dos pontos basilares da teoria do ciclo da vida, visto que

pretende suavizar o consumo dos indivíduos, para tanto a tributação deve possuir um papel

menos distorcivo e invasivo sobre as decisões dos contribuintes.

Com a revisão da literatura sobre a teoria da renda permanente e do ciclo de vida,

identificou-se a existência de três faixas do ciclo de vida, quais sejam: juventude, com idade

superior a 16 anos de idade até os 30 anos de idade; maturidade, com idade entre 31 à 64 anos

de idade; e velhice, com idade superior a 65 anos.

Em cada faixa do ciclo de vida há preferências, rendas e restrições distintas que afetam

a propensão marginal a consumir, visto que o consumo consiste em força motriz do

desenvolvimento econômico do país, logo perquirir um consumo suave aos indivíduos no

Brasil.

A suavização do consumo consiste na possibilidade do indivíduo alternar as decisões

quanto aos sacrifícios entre consumir e poupar, neste há um sacrifício do consumo imediato

em prol de maior bem-estar futuro, ao passo que decisões propensas ao consumo há sacrifício

futuro, posto que o indivíduo priorizou seu bem-estar iminente satisfazendo o seu nível de

consumo.

Segundo a teoria da renda permanente a suavização do consumo consiste em

maximizar a utilidade do consumo, mantendo-o constante durante o ciclo de vida, posto que o

consumo é dependente da renda corrente e da renda esperada, ou seja, o indivíduo somente
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possui condições de suavizar o seu consumo quando possui expectativas de estabilidade na

renda corrente e futura.

Em que pese o viés macroeconômico da pesquisa por analisar a renda e o consumo

agregado, estes são reflexos da multiplicidade de indivíduos que convivem no meio social,

havendo, portanto, uma formação de hábito no consumo, contribuindo com maior índice de

acuracidade da teoria da renda permanente por tornar mais previsível as decisões de consumo

corrente e futuro.

A formação dos hábitos de consumo macroeconômicos mostram que os indivíduos

possuem decisões de consumo semelhantes em determinados ciclos de vida (juventude,

maturidade e velhice), vez que em cada faixa do ciclo de vida o indivíduo tenderá a otimizar o

seu consumo, refletindo em suas decisões de como utilizar a renda disponível (consumir,

investir ou poupar).

Este paralelismo entre consumo e renda não inviabiliza a aplicabilidade da teoria da

renda permanente, vez que o modelo desenvolvido por Campbell e Mankiw (1987), já previa

análise profunda sobre as elasticidades com eventuais excessos de sensibilidade que poderiam

resultar em formação de poupança precaucional ou nível inferior de consumo ótimo, motivo

pelo qual o modelo econômico analisa os indivíduos restritos (às decisões de consumo são

pautadas unicamente na renda corrente)  e irrestritos (as decisões de consumo são suavizadas).

Seguidamente, o trabalho aprofundou a pesquisa ao analisar os ciclos de vida dos

contribuintes residentes no Brasil, momento em que o leitor percebe o quão distorcivo é o

ambiente macroeconômico (inflação, juro, câmbio, crises econômicas, estagnação), sobre as

decisões de poupar e consumir, o que interferiu nos níveis de poupança do Brasil ao longo da

história do país.

O acesso ao crédito pelas famílias e avanço educacional têm sido fatores fundamentais

na suavização do consumo ao longo do ciclo de vida para todas as classes sociais, posto que

contribuem na manutenção dos níveis ótimos de consumo, quando necessário, bem como a

educação possibilita aumento exponencial sobre a renda do indivíduo.

Conhecidos os ciclos de vida dos contribuintes brasileiros, bem como a suavização do

consumo e decisões sobre o uso da renda disponível, a pesquisa adentrou na análise da
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tributação sobre a renda segundo a teoria do ciclo de vida, cujo modelo dinâmico de

tributação reduz a gama de interferências sobre as preferências do indivíduo.

Por meio do modelo de tributação sobre a renda amparado no ciclo de vida é possível

modificar o sistema tributário progressivo sobre a renda existente no Brasil desde sua origem,

para um sistema de tributação proporcional sobre a renda que é calibrada mediante isonomia

inter ciclo e desigualdade entre os ciclos, além de atender ao princípio da eficiência

econômico-social.

Neste modelo de tributação da renda mediante o ciclo de vida, modifica-se a

linearidade constante em sistemas progressivos sobre a renda, bem como a progressividade

tributária sobre a renda, isto faz com que haja menor interferência nas decisões dos

indivíduos, melhores condições de mensurar o bem-estar e ganhos em relação a sistemas

progressivos sobre a renda, possibilitando um ambiente que goze de eficiência econômica por

contemplar o aspecto da intertemporaneidade.

Ademais, o modelo dinâmico do ciclo de vida possui alíquotas distintas para cada

etapa do ciclo de vida (juventude, maturidade e velhice), conferindo estímulos a determinadas

etapas, como por exemplo: os jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho e custear

as despesas de um ensino superior para que quando se encontrarem na etapa seguinte

(maturidade) possam colher os frutos do investimento.

Na etapa subsequente, (maturidade), o indivíduo possui aumento de renda financeira

decorrente do investimento em educação de nível superior, logo nesta importante fase de

acumulação patrimonial ocorrerão decisões sobre nível de consumo ótimo, parcela de renda

destinada a novos investimentos; manutenção de estímulos ao emprego da força de trabalho;

ou até mesmo poupar com o fito de enfrentar melhor a fase seguinte (velhice).

Quando o indivíduo se encontra na velhice a literatura aponta níveis acelerados de

despoupança, cuja velocidade aumenta à medida em que o indivíduo adquire cada vez mais

idade.

Os fatores dessa mudança comportamental quanto a relação entre consumo e renda

consiste no fato de que na velhice a renda é quase que consumida integralmente para enfrentar

os novos desafios desta etapa, posto que os custos de sobrevida majoram, tais como: aumento

nas despesas com planos de saúde; aumento nas despesas com medicamentos; aumento nas
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despesas com consumo de bens básicos; ou seja, há um aumento no custo de vida sem

previsibilidade de obtenção de nova fonte de renda a suprir as necessidades.

Diante destes benefícios promovidos pelo modelo dinâmico de tributação proporcional

sobre a renda segundo a teoria do ciclo de vida por conferir eficiência alocativa e bem-estar

por considerar as mudanças intertemporais, o presente trabalho investiga a possibilidade de

mudança de parâmetro jurídico-constitucional que permita sua implementação em nosso país,

a fim de enfatizar sua necessidade ao ambiente econômico brasileiro e suas especificidades

houve breve contexto histórico do IRPF até os dias hodiernos.

Ao longo de toda a história brasileira a progressividade tributária do imposto de renda

pessoa física tem sido utilizado com o fito de financiar despesas extraordinárias, tais como: a

guerra do Paraguai e outras crises econômicas.

Disto se infere que a progressividade tributária está enraizada em nosso ambiente

econômico por gozar de expressa previsão constitucional, porém, na prática, goza de

ineficiência ao não conseguir minorar a desigualdade existente entre os contribuintes,

afetando diretamente as decisões sobre investimento, força de trabalho, poupança e consumo

em ambiente econômico altamente regressivo, visto que as condições macroeconômicas e a

regressividade tributária com altos tributos indiretos penalizam sobremaneira as decisões dos

indivíduos, aumentando os níveis de desigualdade e pobreza.

Neste passo, o trabalho segue demonstrando ao leitor os métodos de mensuração de

regimes de tributação progressiva, tais como: Índice Kakwani, Musgrave e Thin, Suits, Índice

Pfahler, Índice Reynolds-Smolensky, os quais, em síntese, mensuram os níveis de

progressividade, proporcionalidade e regressividade do imposto de renda, bem como os níveis

de desigualdade (coeficiente de Gini) estimando a curva de concentração constante na curva

de Lorenz, além da efetividade da progressividade tributária por meio de políticas públicas de

redistribuição de renda.

Após todo este arcabouço técnico e doutrinário da literatura internacional quanto aos

níveis de mensuração, o trabalho avança analisando pontualmente todos os aspectos que

tornam a progressividade tributária do imposto de renda no Brasil ineficiente em virtude de

alta carga de tributos indiretos, regressividade dos tributos diretos, má performance
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econômica, instabilidade macroeconômica, cuja gama de choques aumenta os níveis de

desigualdade no país.

Quanto à adequação da tributação proporcional da renda segundo o modelo dinâmico

do ciclo de vida em relação aos demais parâmetros constitucionais, verifica-se integral

sintonia com os critérios constitucionais da universalidade e generalidade, visto que todos os

contribuintes são tributados proporcionalmente à sua renda líquida.

Inexistindo as preocupações existentes em sistema tributários progressivos de

eventuais iniquidades ou violações ao critério da universalidade, posto que o modelo

proporcional de tributação da renda preenche os princípios constitucionais da capacidade

contributiva e equidade, haja vista que todos os contribuintes são tributados

proporcionalmente à sua renda líquida, promovendo ganhos de eficiência econômica e

bem-estar a todos os agentes da sociedade.

O modelo prevê o cumprimento da equidade horizontal e vertical, em razão do

dinamismo ofertado pelo presente modelo de tributação proporcional sobre a renda por ser

isonômico interciclo e desigual extra ciclo proporcionando ao contribuinte melhor suavização

do consumo por minorar os elementos que corriqueiramente distorcem as decisões do

indivíduo.

Por fim, verifica-se que a tributação proporcional da renda segundo o modelo

dinâmico do ciclo de vida preenche todos parâmetros constitucionais, substituindo a

progressividade sobre a renda que é ineficiente por um modelo e tributação proporcional em

que todos os contribuintes contribuem com a máquina pública, independentemente de

quaisquer critérios arbitrários do legislador, promovendo eficiência arrecadatória ao melhorar

a relação custo-arrecadação e transparência quanto aos valores a serem pagos ao Fisco.

Portanto, o presente trabalho acadêmico apresenta ao leitor uma possível modificação

do sistema progressivo sobre a renda para um sistema tributário proporcional, especificamente

o modelo dinâmico do ciclo de vida por não distorcer as decisões de consumo, investimento,

força de trabalho e renda dos indivíduos, prestigiando a suavização do consumo ao longo do

ciclo de vida, além de gozar de enquadramento constitucional-tributário quanto aos critérios

estabelecidos nos artigos 150 e 153, III, CRFB, resultando em modelo eficiente, segundo o

princípio da eficiência econômico-social.
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A fim de demonstrar a eficiência obtida com o modelo dinâmico da tributação sobre a

renda sob a ótica do ciclo de vida, realizou-se modelo empírico que gozou de aplicações

econométricas em mostra de 2010 à 2019, onde se analisou a relação renda, poupança,

rendimento e tributação do IRPF nos três ciclos de vida (juventude, maturidade e velhice),

segundo prevê a literatura que trata o tema.

Com a obtenção de resultados estatisticamente válidos e significativos, pode-se

afirmar que uma mudança da tributação progressiva sobre a renda para uma tributação

proporcional por meio de flat tax é capaz de existir equidade transversal entre os

contribuintes, dado que cada ciclo de vida captura as peculiaridades da massa de contribuintes

integrante, além de permitir eficiência alocativa de recursos, bem como a acumulação de

riqueza, atendendo ao princípio da eficiência econômico-social.

Por fim, para os pesquisadores sugere-se novas pesquisas científicas utilizando este

modelo do ciclo de vida, porém sob um viés de eficiência arrecadatória e simplificação

tributária, pois consistem em interessantes planos de pesquisa não tratados diretamente neste

trabalho.
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7 ANEXOS

7.1 Notações e observações

(1) Equação de propensão marginal a consumir, denotado por meio da seguinte equação:

Cw = X(Yw), ou C = W . X(Yw)

em que,

Cw = consumo para determinado nível de rendimento; e

Yw = renda em quantidade de unidades de salário.

(2) Equação do consumo, analisando o consumo autônomo, acrescido do da propensão

marginal a consumir que é multiplicada pela renda do indivíduo. Podendo ser escrito

da seguinte forma:

C = C + cY; em que, C > 0 e 0 < c < 1,

Verifica-se pela presente notação que o consumo "C" consiste na soma entre o

consumo autônomo "C" e a multiplicação da propensão marginal a consumir "c" pela renda

"Y", onde a propensão marginal a consumir "c" oscila entre 0 e 100% da renda do indivíduo

"Y", pois sem a renda não há como consumir, exceto se houver financiamento do consumo.

(3) Modelo intertemporal de Fisher tendo com base a informação simétrica dos eventos,

assim apresenta o consumo em t0, vide notação:

𝐶
𝑡−1

= 𝑌
𝑡−1

− 𝑆
𝑡−1

em que:

C = consumo

Y = renda

S = poupança



152

(4) Neste modelo de Fisher, o consumo futuro em t1 carregará os fatores da renda e

consumo corrente t0, ou seja, trata-se de modelo autorregressivo, podendo ser

reescrito:

C2 = Y2 + (Y1 - C1)(1+r), logo o consumo intertemporal será proporcional a renda

intertemporal, observadas as restrições orçamentárias do indivíduo, cuja inserção de (1+r) é

utilizado para obter o valor futuro, permitindo uma previsibilidade nas decisões do indivíduo

quanto a otimização do consumo, consoante se infere na equação:

C1 + C2 =  Y1 + Y2
(1+r) (1+r)

Disto se infere que há uma utilidade em consumir, cuja função de utilidade é obtida

mediante a utilização de logaritmos, vide:

U(C1,C2) = ln(C1) + 1 ln(C2)
(1+θ)

(5) Maximização da função consumo, denotado por meio da seguinte equação:

max C1,C2 = ln(C1) + ln(C2) - λ (C1 + C2 - Y1 - Y2 )
(1+θ) (1+r) (1+r)

Desta equação, pode-se obter três conclusões quanto a preferência do consumo

intertemporal, pois se (1+θ) > (1+r), significa que o indivíduo prefere consumir no presente a

consumir no futuro, e o inverso se (1+θ) < (1+r); cuja constância do consumo no tempo pode

ser obtida se (1+θ) = (1+r), (RENNI, 2014, p. 15). Portanto, o consumo é dependente não

apenas da renda atual, mas também da renda futura (ABE, 2010, p. 13), podendo ser escrito:

C1 = (1+r)Y1+Y2 . (1+θ)
(1+r)            (2+θ)

(6) A suavização do consumo é mensurada com base no valor do λ, caso o seu valor seja

maior do que θ (zero), resultando num excesso de suavização do consumo no processo

estocástico de geração de renda, (CAMPBELL; MANKIW, 1987, p. 01-02),
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denotando que as decisões de consumo seriam um passeio aleatório, (GOMES, 2004,

p. 382).

(7) No modelo de Campbell e Mankiw com λ = θ, havendo ou não raiz unitária, a

estimação deve possuir variáveis instrumentais com defasagens em t-2, (CAMPBELL;

MANKIW, 1987, p. 02-04), consoante se infere no modelo abaixo em que se estima a

existência de dois grupos de agentes de consumo (C1, C2) que recebem,

respectivamente, renda (Y1, Y2), logo a soma do consumo (Ct) e a soma da renda

(Yt), em que o  λ consiste na parcela de renda disponível a consumir:

△Ct = △C1t + △C2t = µ +  λ △Yt + (1 +  λ) ⍷t

Segundo esta equação em qualquer valor de λ o da regressão do △C deve ser𝑅2

inferior ao da regressão△Y a fim de demonstrar a dependência do consumo à renda, visto𝑅2

que há uma correlação positiva entre consumo e renda, ou seja, há clara implicação de

cointegração das séries temporais de consumo e renda na teoria da hipótese de renda

permanente, contudo se △C > △Y, conclui-se que há um passeio aleatório, (CAMPBELL;

MANKIW, 1987. p. 07-08).

(8) λ apresentou coeficiente de 0.33, interpretando-se que a variância do crescimento do

consumo consiste em um terço da variância do crescimento da renda; e quando

empregado variáveis instrumentais que melhoram os resultados do λ, há maior

previsibilidade do crescimento da renda de 5% (cinco por cento) ou mais, denotando

que parte da população consome com base em sua renda corrente aumenta para 35% à

65%, em média, (CAMPBELL; MANKIW. 1987. p. 18).

(9) desta forma, a presença de ciclo nas séries temporais do consumo e renda poderia

rejeitar a teoria da renda permanente, contudo este empecilho poderia ser resolvido por

meio da formação de hábito, em que o crescimento do consumo é segregado em um

processo estocástico conjuntamente com um componente cíclico, (ABE, 2010, p. 23),

consoante se infere na equação:
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𝑈(𝐶
𝑡
,  𝐶

𝑡−1
) = 𝑈(𝐶

𝑡
,  γ𝐶

𝑡−1
)

(10) equação de otimização do consumo no ciclo da vida, consoante se infere:

𝐶
1

+
𝐶

2

1+𝑟 +
𝐶

3

(1+𝑟) 2 = 𝑌
1

+
𝑌

2

1+𝑟 +
𝑌

3

(1+𝑟) 2  

(11) notação matemática do modelo básico da teoria do ciclo de vida, vide:

𝑀𝑎𝑥
{𝐶

𝑡
}  𝐸

0
 

𝑡=0

∞

∑ β 𝑡𝑈(𝐶
𝑡
)

em que está sujeito a (GOMES, 2004, p. 384):

𝐴
𝑡+1

= 𝑟
𝑡+1

(𝐴
𝑡

+ 𝑌
𝑡

− 𝐶
𝑡
)

0 < β < 1

em que:

At = riqueza do indivíduo no período t;

Ct = consumo do indivíduo no período t;

yt = renda do indivíduo no período t; e

rt = taxa de retorno do indivíduo no período t.

(12) equação do trade off entre consumir e poupar:

𝑈'(𝐶
𝑡
) = 𝐸

𝑡
[β𝑈'(𝐶

𝑡+1
)(1 + 𝑟

𝑟+1
)]

Consoante se infere acima, a utilidade do consumo no período t, é igual a esperança do

da utilidade do consumo que impactará o consumo em t+1, bem como na taxa de retornoβ

esperada em t+1.

(13) Equação do modelo de ciclo de vida com a inserção de restrições ao consumo,

veja:
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,𝐶
1

<
𝐴

0
+𝑌

1
+𝐸

1
[𝑌

2
]+𝐸

1
[𝑌

3
]−𝐶

1

2

em que:

A = riqueza patrimonial;

Y = renda;

C = consumo.

Como se infere na equação acima, se o indivíduo não possui expectativas de aumento

da riqueza futura (A0), mantendo-se no mesmo nível, além da esperança da renda futura (Y2 e

Y3), certamente o indivíduo consumirá menos (-C1), a fim de que possa manter um nível de

consumo futuro adequado.

(14) modelo de Hall, em que aponta equação de indivíduos irrestritos, ou seja, que

possuem uma suavização da renda, vide equação:

(1+r t+1) = 1β

(15) Modelo de indivíduos que consomem com base em sua renda corrente (restrito),

(REIS; ISSLER; BLANCO; CARVALHO, 1998, p. 249), vide:

∆𝐶
𝑡

= λ∆𝑦
𝑡
(1 − λ)ε

𝑡

em que o λ consiste na quantidade de indivíduos restritos em sua renda agregada

(GOMES, 2004, p. 385), isto analisando o consumo agregado {Et-1 (Et) = 0}.

(16) a teoria da renda permanente indica que o consumo deve possuir uma raiz unitária

e o componente cíclico nulo O grau de integração do consumo, por sua𝑝 = 𝑞 = 0.

vez, é realizado mediante o teste da hipótese aumentado do Dickey-Fuller (ADF),

demonstrado na seguinte equação:

∆𝐶𝑡 = µ + β𝑡 + δ𝐶
𝑡−1

+
𝑖=1

𝑛

∑ λ
𝑖
∆𝐶

𝑡−1
+ 𝑒

𝑡

em que:
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= operador da diferença;∆

= constante;µ

= tendência linear.𝑡

(17) equação:

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐴 𝑃𝑛𝑎𝑑
𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

= 𝑅𝐸𝑁𝐷𝐴 𝑃𝑛𝑎𝑑
𝑠𝑒𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜

*
𝑃𝑀𝐸

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑜

𝑃𝑀𝐸
𝑠𝑒𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜

(18) equação da maximização da utilidade do consumo ao longo do cilo de vida:

0

𝑇

∫  𝑈(𝑐)𝑒−ρ𝑡𝑑𝑡,

Que está sujeita a

, A (0) = A (T) = 0𝐴 = (1 − τ
𝐿
)𝐸 + (1 − τ

𝐾
)𝑟 𝐴 − 𝐶

em que:

A = representa acumulação de ativos;

c = representa o consumo;

= representa a taxa de desconto;ρ

r = representa a taxa de juro;

= alíquota do imposto sobre a renda oriunda do trabalho;τ
𝐿

= alíquota do imposto sobre a renda oriunda de ganhos de capital;τ
𝐾

Reescrevendo a equação tem-se que mensura a elasticidade intertemporal deβ

substituição do consumo, vide:

𝑚𝑎𝑥
0

𝑇

∫ 1

1−β−1 𝑐1−β−1

𝑒−ρ𝑡𝑑𝑡

(19) modelo padrão da teoria do ciclo de vida, segundo MaCurdy que analisa o efeito

sobre poupança, salários e força de trabalho, vide:
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𝑈
𝑡

=
α

𝑡

1 + η 𝐶
𝑡
1+η −

βϵ
1𝑡

1 + γ ℎ
𝑡
1 + γ         𝑡 = 1,...., 𝑇          η ≤ 0, γ ≥ 0.

Neste modelo, é o consumo no período t e são as horas de trabalho empregadas no𝐶
𝑡

ℎ
𝑡

período t; os parâmetros são utilizados para garantir a função utilidade doα
𝑡
 > 0 𝑒 β

𝑡
> 0

consumo e lazer à medida que se muda a idade do indivíduo.

(20) Segue notação matemática da tributação proporcional sobre a renda , neste1
(γ − η)

caso ao se derivar a equação tem-se , enquanto que numa tributação(γ −  η)−1

progressiva o efeito sobre a renda é potencializado exponencialmente, consoante se

infere na notação: , pois ao se derivar esta equação tem-se como resultado:(1 + η)
(γ − η)

.(1 + γ)

(γ − η)2

No modelo da tributação proporcional possibilitado pela adoção da teoria do ciclo de

vida, verifica-se que a elasticidade é descontada do efeito sobre a renda ,(γ) (η)

consistindo o resultado uma parcela de 100%, logo o contribuinte sobre a incidência

da tributação sobre a renda sem interferir em suas preferências quanto a consumo e

poupança.

Enquanto que no modelo da tributação progressiva verifica-se a presença da

elasticidade sendo duramente afetada pelo efeito renda, distorcendo as decisões do

contribuinte e penalizando o fornecimento de mão-de-obra e demais escolhas.

(21) Equação dos fatores que podem afetar as decisões do indivíduo no seu

desenvolvimento humano:

𝐾
𝑡+1

=  𝑔(𝐾
𝑡
,  ℎ

𝑡
,  𝑡)ε

2, 𝑡+1

em que:

= capital humano no próximo período;𝐾
𝑡+1

= capital humano presente;𝐾
𝑡
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= horas de trabalho;ℎ
𝑡

t = idade do indivíduo; e

= choques sobre a produtividade do indivíduo.ε
2, 𝑡+1

(22) Apresenta-se a equação da utilidade do ciclo de vida sobre a renda das famílias,

conforme se infere na elasticidade constante:

𝑢(𝑐,  𝑙) = ( 1
1− 1

γ

) 
𝑡=1

55

∑ (1 + δ−(𝑡−1))[𝑐
𝑡

(1− 1
ρ )

+ α𝑙
𝑡

(1− 1
ρ )

]
( 1−1/γ

1−1/ρ )

 

, em que:

= lazer das famílias no fim do ano t;𝑙
𝑡

= consumo das famílias no fim do ano t;𝑐
𝑡

= parâmetro que mensura o quanto o indivíduo consumirá ao longo da vida;δ

= parâmetro que mensura a quantidade dos recursos gastos ao longo da vida;α

= termo que mensura a elasticidade do consumo; eγ

= termo que mensura a elasticidade do lazer.ρ

(23) Apresenta-se a equação da tributação progressiva e seus efeitos sobre o indivíduo e

grupos familiares:

𝑡 = 1

55

∑ {
𝑡 = 2

𝑠

∏ [1 + 𝑟
𝑠
(1 − τ

𝑦𝑠
)]}

−1

(1 − τ
𝑦𝑡

)𝑤
𝑡
𝑒

𝑡
(1 − 𝑙

𝑡
) ≥

𝑡 = 1

55

∑ {
𝑠 = 2

𝑡

∏ [1 + 𝑟
𝑠
(1 − τ

𝑦𝑠
)]}

−1

𝑐
𝑡

, em que:

= taxa de juro bruta no período s;𝑟
𝑠

= taxa de salário bruta no período t;𝑤
𝑡

= alíquota média do imposto sobre a renda das famílias no período t;τ
𝑦𝑠

= termos que refletem a taxa de crescimento do salário bruto do indivíduo no𝑤
𝑡
𝑒

𝑡

período t; e

= lazer no período t.𝑙
𝑡
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(24) equação matemática demonstrando a regressividade de regimes tributários

progressivos, quando o for menor que 1 há a redução do consumo ou lazer, vide:θ
𝑡

θ
𝑡

=  
𝑠 = 𝑡+1

55

∏ {
1+𝑟

𝑠
(1−τ

𝑦𝑠
)

1+𝑟
𝑠
(1−τ

𝑦𝑠
) }

Além disso, há um efeito negativo sobre o salário dos indivíduos quando ,(𝑤
𝑡
*) µ

𝑡
=  0

visto que haverá um efeito nulo de cada unidade marginal de salário por unidade de

lazer, vide equação:

𝑤
𝑡
* =  𝑤

𝑡
𝑒

𝑡
(1 − τ

𝑦𝑡
) +µ

𝑡

(25) O Índice Kakwani mensura os excessos na tributação sobre a renda com base nos

deslocamentos da curva de Lorenz sobre a renda bruta e curva de concentração do

Imposto, sendo relacionado ao Índice de Gini, (CASTRO; BUGARIN, 2017, p. 266),

resultando na seguinte notação matemática:

Π𝐾 =  𝐶
𝑇

− 𝐶
𝑋

, em que:

Π𝐾 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑤𝑎𝑛𝑖;

e𝐶
𝑇

= 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜;

𝐶
𝑋

=  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎.

, em que:

Π𝐾 >  0,  𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 é 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜;

0, o imposto é proporcional; eΠ𝐾 =

Π𝐾 <  0,  𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 é 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜.

(26) Essencial apresentar a equação matemática da função utilidade em conformidade

com o Teorema 2 de Young (1987), vide equação:
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𝑈(𝑥) =  − 𝐴(𝑥)1−𝐶 + 𝐵 

em que,

U(x) = função utilidade da renda (x);

x = renda;

A e B = constantes do modelo; e

C = coeficiente de aversão ao risco.

Disto se extrai a hipótese de que o sacrifício equitativo resulta:

𝑈(𝑥) −  𝑈(𝑥 −  𝑡) =  𝑠,

U = função utilidade;

x = renda;

t = imposto ex post; e

s = sacrifício do contribuinte.

Assim, seguindo o teorema do valor médio, verifica-se que a primeira derivada da

função utilidade do salário é igual ao sacrifício dividido pelo imposto, ou seja, os

contribuintes são tributados proporcionalmente de acordo com o seu salário, renda e

consumo, o que resulta num sacrifício proporcional a cada contribuinte:

, em que:𝑈'(𝑤) =  (𝐶 − 1)𝑤−𝐶 = [𝑈(𝑥) − 𝑈(𝑥−𝑡)]
𝑡 = 𝑠

𝑡  

U = função utilidade;

w = salário;

x = renda;

t = imposto ex post; e

s = sacrifício do contribuinte.
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(27) modelo matemático da regressão realizada por (PIANCASTELLI; PEROBELLI;

MELLO, 1996, p. 22-28), em que se analisa a elasticidade-renda do IRPF no período

de 1996, consoante se infere:

, em que:𝑙𝑛𝑇
𝑡

= α + β 𝑙𝑛 𝑌
𝑡

+  ϵ

logaritmo da arrecadação do imposto de renda;𝑙𝑛𝑇
𝑡

=

logaritmo do PIB usado como proxy da renda;𝑙𝑛 𝑌
𝑡
 =

coeficientes estimados;α 𝑒 β =

termo de erro; eϵ =

observações de 1966 à 1995.𝑡 =

Esta elasticidade-renda do Imposto de Renda Total, por região, foi objeto de regressão

estimada por método cross-section combinado com séries de tempo, vide equação do

modelo:

, em que:𝑙𝑛 𝐼𝑅𝑇
𝑖𝑗

 =  α + β
𝑗
(𝑙𝑛 𝑃𝐼𝐵

𝑖𝑗
·  𝐷

𝑗
) + ϵ

logaritmo do Imposto de Renda Total;𝑙𝑛 𝐼𝑅𝑇
𝑖𝑗

 =

logaritmo do PIB estadual;𝑙𝑛 𝑃𝐼𝐵
𝑖
 =

coeficientes estimados;α 𝑒 β =

= variável dummy para cada região j;𝐷
𝑗

j = N - Norte; NE - Nordeste; CO - Centro-Oeste; SE - Sudeste; e S - Sul;

i = observação relativa a cada estado da federação; e

termo de erro.ϵ =
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(28) Apresenta abaixo as equações comprovando que o contribuinte casado pode ser

tributado de forma discriminatória, como no exemplo dado por Sonia Rocha (2002, p.

81), veja:

𝐼
𝑎

=  {[𝑌
𝑐
𝐵 + Σ𝑌

𝑑
𝐵 − 𝑑𝑉

𝑑
− 𝑅

𝑐
] · 𝐴} − 𝑃 + Σ[(𝑌

0
𝐵 − 𝑅

0
)] −  𝑃 + [(𝑌

𝑚
𝐵 − 𝑅

𝑚
)] − 𝑃

ou

,𝐼
𝑏

=  {[𝑌
𝑐
𝐵 + Σ𝑌

𝑑
𝐵 − (𝑑 + 1)𝑉

𝑑
− 𝑅

𝑐
+ 𝑌

𝑚
𝐵 ] · 𝐴] − 𝑃 + Σ[(𝑌

0
𝐵 − 𝑅

0
) · 𝐴] −  𝑃}

em que:

chefe de família;𝐼
𝑎

=

cônjuge como dependente;𝐼
𝑏

=

= renda bruta do chefe de família;𝑌
𝑐
𝐵

= renda bruta do dependente;𝑌
𝑑
𝐵  

= renda bruta do cônjuge;𝑌
𝑚
𝐵

= renda bruta de outros membros da família;𝑌
0
𝐵

= valor a deduzir por dependente;𝑉
𝑑

d = número de dependentes;

P = parcela a deduzir aplicável;

A = alíquota aplicável;

R = valor médio das demais deduções

Assim, a renda familiar líquida é necessária para se obter a𝑌𝐿 =  𝑌𝐵 −  𝑚𝑖𝑛(𝐼
𝑎
,  𝐼

𝑏
)

renda familiar per capta , em que n é o número de integrantes no grupo𝑌
𝑝𝑐
𝐿 = 𝑌𝐿

𝑛

familiar.

De posse destas informações é possível mensurar o impacto distributivo da tributação

progressiva sobre a renda sobre o nível de desigualdade mensurado por meio do índice

de Gini, vide equação:
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, em que:𝐷 =  [ (𝐺𝐿−𝐺𝐵)

𝐺𝐵 ] · 100

D = impacto distributivo;

= nível de desigualdade com base na renda líquida familiar;𝐺𝐿

= nível de desigualdade com base na renda bruta familiar;𝐺𝐵

(29) Segue equação matemática da curva de Lorenz, (LAMBERT, 2001, p. 33), cuja

integral definida tende a capturar a elasticidade dos contribuintes quanto a eventuais

excessos arrecadatórios, dando azo a delinquência fiscal, vide:

𝐿(𝑝) =  
0

𝐹−1(𝑝)

∫  𝑥 𝑓(𝑥)
µ 𝑑𝑥 =

0

𝑝

∫  𝐹−1(𝑞)
µ 𝑑𝑞,

0 ≤ 𝑝 ≤ 1,  0 ≤ 𝑞 ≤ 1

(30) método Slitor (1948) de mensuração da progressividade tributária:

, em que:𝑑𝑡(𝑥)
𝑑𝑥 =  𝑚(𝑥) − 𝑡(𝑥)

𝑥

t(x) = média da alíquota do imposto de renda;

x = nível de renda; e

m(x) = alíquota marginal do imposto de renda.

(31) índice de concentração por meio da equação de Kakwani, , e a𝐶 =  
𝑖=1

𝑛

∑
𝑡

𝑖

𝑡 𝐶
𝑖

equação da progressividade da tributação sobre a renda .𝑃 =  
𝑖=1

𝑛

∑
𝑡

𝑖

𝑡 𝑃
𝑖
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7.2 Procedimentos Metodológicos

Esta seção se destina a expor os procedimentos metodológicos que serão utilizados no

presente estudo empírico. Assim, o presente modelo se propõe a avaliar mais especificamente

se é possível aplicar a teoria do ciclo de vida em modelos de tributação proporcional sobre a

renda, controlando o teste com as variáveis explicativas já consolidadas na literatura sobre o

tema.

Importante pontuar que a literatura que trata o tema da teoria do ciclo de vida no

Brasil, bem como a teoria da renda permanente aplicam o modelo de Campbell e Mankiw

(1987), que é aplicável para indivíduos com restrições ao crédito e indivíduos sem restrições

ao crédito, com os ajustes realizados por Gomes (2004) ao admitir a formação de um hábito

de consumo.

Para tanto, os níveis de educação são utilizados como variável independente, cujos

dados são obtidos na POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009), visto que a

educação é importantíssima na renda da entidade familiar e no acesso ao crédito, além de

apresentar os comportamentos do consumo.

Dos resultados constata-se que alguns os brasileiros fazem uso da poupança com

finalidade precaucional ante as instabilidades econômicas do país e a incerteza de renda

futura, o que não invalida a aplicabilidade da teoria do ciclo de vida no Brasil dado que são

realizados testes empíricos com a poupança precaucional, o que não é suficiente para afastar a

aplicabilidade da teoria do ciclo de vida no Brasil, (REIS; ISSLER; BLANCO; CARVALHO,

2014, p. 251).

Na literatura brasileira são utilizadas como variáveis explicativas: consumo, renda, e

juros, utilizando-se como proxy: POF, resíduo das contas nacionais, PNAd-contínua,

poupança-PIB.

Os pesquisadores fizeram emprego de métodos distintos, tais como: modelo estrutural

pelo GMM (método da máxima verossimilhança) com uma defasagem t-1, com ajustes nos

dados, tais como: anualizar os dados.

Ciente dos métodos implementados pelos pesquisadores brasileiros para analisar a

aplicabilidade da teoria do ciclo de vida no Brasil, o presente trabalho possui fito diverso, em
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que analisa a modificação do regime de tributação progressivo sobre a renda para um sistema

de tributação proporcional sobre a renda em que faz emprego do ciclo de vida, posto que cada

faixa do ciclo de vida (juventude, maturidade e velhice), possuem características distintas de

consumo, renda e poupança.

Desta forma, modelos de tributação linear e estático sobre a renda podem causar ou

agravar as desigualdades entre os contribuintes, bem como amplificar a regressividade

tributária existente no Brasil, consoante apontado de forma uníssona pela literatura que trata o

tema.

Neste trabalho ao longo de seu desenvolvimento, constatou-se que a teoria do ciclo de

vida pode ser aplicada a sistemas de tributação sobre a renda com o fito de conferir isonomia

e equidade entre os contribuintes por respeitar as peculiaridades de cada faixa do ciclo de vida

(juventude, maturidade e velhice), possibilitando, portanto, que o contribuinte seja tributado

de forma proporcional sobre a renda, propiciando aumento de renda disponível que pode ser

utilizada para suavizar o consumo ou poupar.

Por esta razão que neste trabalho acadêmico foi realizado teste de raiz unitária nas

séries temporais, seguido de testes de cointegração e VAR (Vetor Autorregressivo), a fim de

analisar a aplicabilidade da teoria do ciclo de vida no Brasil e seus impactos sobre a poupança

nacional, vez que o aumento dos níveis da poupança pode ensejar em crescimento econômico,

segundo o modelo de Solow. Salienta-se que todos os testes foram realizados no software

Eviews versão 10.

Obtidos os resultados dos testes, será realizado projeções de aumento da renda

disponível dos contribuintes em cada faixa do ciclo de vida (juventude, maturidade e velhice),

após a incidência do imposto sobre a renda dos indivíduos.

Assim, o presente modelo se propõe a analisar os impactos do IRPF sobre a renda dos

contribuintes em cada etapa do ciclo de vida (juventude, maturidade e velhice), mensurando a

alteração da renda disponível dos contribuintes, controlando o teste com as seguintes variáveis

explicativas: renda dos contribuintes em cada etapa do ciclo de vida e juros.
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7.2.1 O Modelo

Abaixo, seguem especificações para os 03 modelos de análise da teoria do ciclo de

vida, sendo que cada modelo gozará de cada etapa do ciclo de vida, sendo: juventude (R1),

maturidade (R2) e velhice (R3), no período de 2010 à 2019:

(1)Σ𝑠 =  α + β
1
 𝑙𝑛𝑅1 + β

2
 𝑙𝑛𝑅𝑅 + ε 

(2)Σ𝑠 =  α + β
1
 𝑙𝑛𝑅2 + β

2
 𝑙𝑛𝑅𝑅 + ε 

(3)Σ𝑠 =  α + β
1
 𝑙𝑛𝑅3 + β

2
 𝑙𝑛𝑅𝑅 + ε 

, em que:

SN = Poupança Nacional Bruta;

lnR1 = Logaritmo natural da renda da primeira etapa do ciclo de vida (juventude);

lnR2 = Logaritmo natural da renda da segunda etapa do ciclo de vida (maturidade);

lnR3 = Logaritmo natural da renda da terceira etapa do ciclo de vida (velhice);

lnRR = Logaritmo natural do rendimento real;

= constante; eα

= termo de erro.ε

7.2.2 Variáveis do Modelo e suas Fontes

Assim apresenta as variáveis selecionadas para a estimação do presente modelo,

começando com a variável dependente (SN) que consiste na poupança nacional bruta que é

obtida da soma da poupança privada e poupança pública, deflacionada pelo IPCA para se

obter os valores nominais, consoante se infere na equação abaixo:

,𝑆𝑁 =  𝑆𝑃 +  𝑆𝐺
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em que:

SN = poupança nacional bruta;

SP = poupança privada; e

SG = poupança pública.

Os dados foram obtidos no website do IBGE, acessando as contas nacionais com

periodicidade trimestral para o período da amostra (2010-2019). Quanto a poupança privada

ela consiste na elasticidade da poupança sobre a renda de cada etapa do ciclo (juventude,

maturidade e velhice), consoante se infere:

(1)∂𝑙𝑛𝑆
∂𝑙𝑛𝑅1 = ∆% 𝑆

∆% 𝑅1

(2)∂𝑙𝑛𝑆
∂𝑙𝑛𝑅2 = ∆% 𝑆

∆% 𝑅2

(3)∂𝑙𝑛𝑆
∂𝑙𝑛𝑅3 = ∆% 𝑆

∆% 𝑅3

Com o resultado da variação percentual da poupança sobre a variação percentual da

renda em cada etapa do ciclo de vida (juventude R1, maturidade R2 e velhice R3), obtém-se a

propensão marginal a poupar:

(1)𝑃𝑚𝑔𝑠 =  ∂𝑆
∂ 𝑅1

(2)𝑃𝑚𝑔𝑠 =  ∂𝑆
∂ 𝑅2

(3)𝑃𝑚𝑔𝑠 =  ∂𝑆
∂ 𝑅3

Desta forma, com o resultado dos coeficientes da propensão a poupar em cada etapa

do ciclo de vida (juventude R1, maturidade R2 e velhice R3) serão realizadas as projeções por

meio de atribuição das alíquotas do IRPF em cada etapa do ciclo de vida.

Quanto à variável explicativa renda em cada etapa do ciclo de vida (R1, R2 e R3), foi

utilizado como proxy da renda, a massa salarial bruta dos trabalhadores com idade entre 16



168

anos e superior a 65 anos de idade, obtida no website do CAGED com disponibilidade

mensal para o período de análise (2010-2019), logo foi realizado ajuste nos dados para

transformar as séries mensais em séries trimestrais, deflacionado pelo INPC, obtendo-se o

valor nominal.

As etapas do ciclo de vida (juventude, maturidade e velhice), foram realizadas em

conformidade com a literatura ao tratar as faixas etárias que integram em cada ciclo,

consoante se infere:

juventude - (0, 29] = do primeiro emprego até os 29 anos de idade;

maturidade - [30, 64] = entre 30 a 64 anos de idade; e

velhice - > 65 = superior a 65 anos de idade.

Assim, a composição da primeira etapa do ciclo de vida (juventude) foi obtida com os

valores agregados da massa salarial disponível dos trabalhadores formais até os 29 anos de

idade; o mesmo procedimento foi realizado na segunda etapa do ciclo de vida (maturidade)

que foi obtida com os valores agregados da massa salarial disponível dos trabalhadores

formais entre 30 a 64 anos de idade; já a terceira etapa do ciclo de vida (velhice), foram

utilizados os dados do CAGED sem qualquer integração com outras idades por ser fornecido

série única.

As séries estavam disponíveis para o período de análise (2010-2019), as quais foram

transformadas em séries trimestrais e agrupadas em cada etapa do ciclo de vida. Desta forma,

foram utilizados como proxy da renda a massa salarial disponível por consistir em melhor

proxy para o modelo em análise com análise temporal.

Quanto à variável explicativa rendimento real (RR), foi utilizado o CDB como proxy

da renda fixa, sendo objeto de deflacionamento pelo IPCA para obtenção do fator de

rendimento real, consoante se infere na equação:

𝑅𝑅 =  (1 + 𝐶𝐷𝐵)
(1+ 𝐼𝑃𝐶𝐴) − 1
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Com a obtenção do fator de rendimento real mensal, as séries foram transformadas de

séries mensais em trimestrais, somando-se os fatores obtidos em cada mês a fim de obter o

acumulado do trimestre.

7.3 Análise e Discussão dos Resultados

7.3.1 Testes para Especificação e Ajustes do Modelo

Nesta seção, serão apresentados os testes realizados em cada etapa do ciclo de vida

(juventude R1, maturidade R2 e velhice R3), de todas as variáveis explicativas e explicada,

iniciando pelo teste de raiz unitária de todas as etapas do ciclo de vida (juventude - R1;

maturidade - R2 e velhice - R3), visto que todas as séries apresentam tendência determinística

no período de amostra (2010-2019), vide gráfico:

Gráfico 26: renda dos indivíduos que integram a primeira etapa do ciclo de vida (juventude)

Fonte: elaboração própria no software Eviews - versão 10.
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Gráfico 27: renda dos indivíduos que integram a segunda etapa do ciclo de vida (maturidade)

Fonte: elaboração própria no software Eviews - versão 10.

Gráfico 28: renda dos indivíduos que integram a terceira etapa do ciclo de vida (velhice)

Fonte: elaboração própria no software Eviews - versão 10.
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Gráfico 29: rendimento real dos produtos de renda fixa

Fonte: elaboração própria no software Eviews - versão 10.

Gráfico 30: poupança nacional do país

Fonte: elaboração própria no software Eviews - versão 10.
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➢ Testes de Raiz Unitária das Variáveis e Dickey Fuller - GLS

Null Hypothesis: LS has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 7 (Automatic - based on Modified AIC, maxlag=9)

t-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -1.150083
Test critical values: 1% level -3.770000

5% level -3.190000
10% level -2.890000

*Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1)
Warning: Test critical values calculated for 50 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 32

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals
Dependent Variable: D(GLSRESID)
Method: Least Squares
Date: 01/06/22   Time: 16:54
Sample (adjusted): 2012Q1 2019Q4
Included observations: 32 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GLSRESID(-1) -0.176931 0.153842 -1.150083 0.2614
D(GLSRESID(-1)) -0.539344 0.198713 -2.714182 0.0121
D(GLSRESID(-2)) -0.295474 0.221661 -1.332998 0.1950
D(GLSRESID(-3)) 0.029806 0.230217 0.129471 0.8981
D(GLSRESID(-4)) 0.686102 0.201780 3.400247 0.0024
D(GLSRESID(-5)) 0.352013 0.235417 1.495274 0.1479
D(GLSRESID(-6)) -0.004825 0.229893 -0.020989 0.9834
D(GLSRESID(-7)) -0.382417 0.192861 -1.982864 0.0589

R-squared 0.841467    Mean dependent var -0.008284
Adjusted R-squared 0.795228    S.D. dependent var 0.169917
S.E. of regression 0.076890    Akaike info criterion -2.080554
Sum squared resid 0.141891    Schwarz criterion -1.714120
Log likelihood 41.28886    Hannan-Quinn criter. -1.959091
Durbin-Watson stat 1.583800

Como se infere no resultado constata-se a existência de raiz unitária na variável

explicada (lnS), visto que há tendência determinística, consoante se infere nos resultados dos

valores críticos do t estatístico.
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Null Hypothesis: LR1 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 9 (Automatic - based on Modified AIC, maxlag=9)

t-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -0.577056
Test critical values: 1% level -3.770000

5% level -3.190000
10% level -2.890000

*Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1)
Warning: Test critical values calculated for 50 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 30

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals
Dependent Variable: D(GLSRESID)
Method: Least Squares
Date: 01/06/22   Time: 17:00
Sample (adjusted): 2012Q3 2019Q4
Included observations: 30 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GLSRESID(-1) -0.124886 0.216419 -0.577056 0.5703
D(GLSRESID(-1)) 0.106367 0.261159 0.407288 0.6881
D(GLSRESID(-2)) 0.404470 0.249416 1.621665 0.1205
D(GLSRESID(-3)) -0.658093 0.252165 -2.609777 0.0168
D(GLSRESID(-4)) -0.320573 0.273566 -1.171830 0.2550
D(GLSRESID(-5)) 0.331812 0.263658 1.258491 0.2227
D(GLSRESID(-6)) -0.322782 0.264744 -1.219223 0.2369
D(GLSRESID(-7)) -0.313131 0.202169 -1.548855 0.1371
D(GLSRESID(-8)) -0.086087 0.206598 -0.416687 0.6813
D(GLSRESID(-9)) -0.380815 0.196186 -1.941092 0.0665

R-squared 0.740400    Mean dependent var 0.001743
Adjusted R-squared 0.623579    S.D. dependent var 0.027602
S.E. of regression 0.016935    Akaike info criterion -5.057691
Sum squared resid 0.005736    Schwarz criterion -4.590625
Log likelihood 85.86536    Hannan-Quinn criter. -4.908272
Durbin-Watson stat 1.447944

Como se infere no resultado constata-se a existência de raiz unitária na variável

explicada (lnR1), visto que há tendência determinística, consoante se infere nos resultados dos

valores críticos do t estatístico.
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Null Hypothesis: LR2 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 6 (Automatic - based on Modified AIC, maxlag=9)

t-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic  0.489301
Test critical values: 1% level -2.636901

5% level -1.951332
10% level -1.610747

*MacKinnon (1996)

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals
Dependent Variable: D(GLSRESID)
Method: Least Squares
Date: 01/06/22   Time: 17:05
Sample (adjusted): 2011Q4 2019Q4
Included observations: 33 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GLSRESID(-1) 0.020712 0.042330 0.489301 0.6287
D(GLSRESID(-1)) 0.636574 0.169303 3.759975 0.0009
D(GLSRESID(-2)) 0.229524 0.174424 1.315893 0.1997
D(GLSRESID(-3)) -0.733196 0.179592 -4.082565 0.0004
D(GLSRESID(-4)) -0.108914 0.183532 -0.593434 0.5580
D(GLSRESID(-5)) 0.565575 0.180532 3.132825 0.0043
D(GLSRESID(-6)) -0.522016 0.158845 -3.286323 0.0029

R-squared 0.618252    Mean dependent var 0.007977
Adjusted R-squared 0.530156    S.D. dependent var 0.029693
S.E. of regression 0.020353    Akaike info criterion -4.765335
Sum squared resid 0.010770    Schwarz criterion -4.447894
Log likelihood 85.62804    Hannan-Quinn criter. -4.658526
Durbin-Watson stat 2.239318

Como se infere no resultado constata-se a existência de raiz unitária na variável

explicada (lnR2), visto que há tendência determinística, consoante se infere nos resultados dos

valores críticos do t estatístico.

Null Hypothesis: LR3 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on Modified AIC, maxlag=9)
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t-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -2.869544
Test critical values: 1% level -3.770000

5% level -3.190000
10% level -2.890000

*Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1)
Warning: Test critical values calculated for 50 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 39

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals
Dependent Variable: D(GLSRESID)
Method: Least Squares
Date: 01/06/22   Time: 17:11
Sample (adjusted): 2010Q2 2019Q4
Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GLSRESID(-1) -0.356593 0.124268 -2.869544 0.0067

R-squared 0.178073    Mean dependent var 0.000193
Adjusted R-squared 0.178073    S.D. dependent var 0.035060
S.E. of regression 0.031785    Akaike info criterion -4.034321
Sum squared resid 0.038392    Schwarz criterion -3.991665
Log likelihood 79.66925    Hannan-Quinn criter. -4.019016
Durbin-Watson stat 1.250016

Como se infere no resultado constata-se a existência de raiz unitária na variável

explicada (lnR3), visto que há tendência determinística, consoante se infere nos resultados dos

valores críticos do t estatístico.

Null Hypothesis: LRR has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on Modified AIC, maxlag=9)

t-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -1.480577
Test critical values: 1% level -2.627238

5% level -1.949856
10% level -1.611469

*MacKinnon (1996)
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DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals
Dependent Variable: D(GLSRESID)
Method: Least Squares
Date: 01/06/22   Time: 17:19
Sample (adjusted): 2010Q3 2019Q4
Included observations: 38 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GLSRESID(-1) -0.085703 0.057885 -1.480577 0.1474
D(GLSRESID(-1)) 0.492549 0.152626 3.227158 0.0027

R-squared 0.224627    Mean dependent var -0.000236
Adjusted R-squared 0.203089    S.D. dependent var 0.002083
S.E. of regression 0.001859    Akaike info criterion -9.685973
Sum squared resid 0.000124    Schwarz criterion -9.599785
Log likelihood 186.0335    Hannan-Quinn criter. -9.655308
Durbin-Watson stat 1.979745

Como se infere no resultado constata-se a existência de raiz unitária na variável

explicada (lnRR), visto que há tendência determinística, consoante se infere nos resultados

dos valores críticos do t estatístico.

Com os resultados dos testes é possível realizar o teste de cointegração da poupança

em relação às etapas do ciclo de vida (juventude, maturidade e velhice) e rendimento real com

o fito de verificar a existência de vetor(es) de cointegração entre as séries.
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➢ Testes de Cointegração e VAR das Variáveis das Etapas de Cada Ciclo

Etapa I

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 01/10/22   Time: 11:10
 Sample (adjusted): 2010Q3 2019Q4
 Included observations: 38 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

LS LR1 LRR

LS(-1)  0.740193 -0.051835  0.002132
 (0.18725)  (0.03255)  (0.00240)
[ 3.95297] [-1.59228] [ 0.88769]

LS(-2)  0.177098  0.052939 -0.001174
 (0.18359)  (0.03192)  (0.00235)
[ 0.96461] [ 1.65858] [-0.49874]

LR1(-1)  0.473159  1.258967  0.003155
 (0.96511)  (0.16779)  (0.01238)
[ 0.49026] [ 7.50330] [ 0.25493]

LR1(-2) -0.429710 -0.258497 -0.003622
 (0.97803)  (0.17003)  (0.01254)
[-0.43936] [-1.52027] [-0.28877]

LRR(-1) -26.84777  0.655514  1.356217
 (13.2794)  (2.30867)  (0.17031)
[-2.02176] [ 0.28394] [ 7.96327]

LRR(-2)  28.23788 -1.594277 -0.429881
 (13.8127)  (2.40139)  (0.17715)
[ 2.04434] [-0.66390] [-2.42667]

 R-squared  0.465251  0.861733  0.884301
 Adj. R-squared  0.381697  0.840129  0.866223
 Sum sq. resids  0.736513  0.022261  0.000121
 S.E. equation  0.151710  0.026375  0.001946
 F-statistic  5.568238  39.88727  48.91588
 Log likelihood  21.00522  87.48785  186.5468
 Akaike AIC -0.789748 -4.288834 -9.502462
 Schwarz SC -0.531182 -4.030268 -9.243896
 Mean dependent  12.52520  22.71046  0.021776
 S.D. dependent  0.192937  0.065965  0.005320

 Determinant resid covariance (dof adj.)  4.01E-11
 Determinant resid covariance  2.40E-11
 Log likelihood  302.8730
 Akaike information criterion -14.99331
 Schwarz criterion -14.21762



178

Date: 01/10/22   Time: 11:19
Sample (adjusted): 2010Q3 2019Q4
Included observations: 38 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)
Series: LS LR1 LRR 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.597032  48.79865  42.91525  0.0116
At most 1  0.251864  14.26051  25.87211  0.6361
At most 2  0.081585  3.234026  12.51798  0.8476

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Vector Error Correction Estimates
 Date: 01/10/22   Time: 11:21
 Sample (adjusted): 2010Q3 2019Q4
 Included observations: 38 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

LS(-1)  1.000000

LR1(-1) -2.146747
 (0.43091)
[-4.98189]

LRR(-1)  10.69628
 (3.16288)
[ 3.38182]

@TREND(10Q1)  0.025411
 (0.00266)
[ 9.56660]

C  35.44648

Error Correction: D(LS) D(LR1) D(LRR)
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CointEq1 -1.028459  0.057718 -0.004777
 (0.18844)  (0.04453)  (0.00329)
[-5.45783] [ 1.29624] [-1.45377]

D(LS(-1))  0.170098 -0.070822  0.003720
 (0.14146)  (0.03343)  (0.00247)
[ 1.20246] [-2.11877] [ 1.50802]

D(LR1(-1)) -1.651514  0.405359 -0.005352
 (0.78598)  (0.18573)  (0.01371)
[-2.10120] [ 2.18257] [-0.39051]

D(LRR(-1)) -17.71902  0.250131  0.458275
 (9.25139)  (2.18607)  (0.16132)
[-1.91528] [ 0.11442] [ 2.84079]

C -0.004576  0.002740 -0.000147
 (0.01856)  (0.00439)  (0.00032)
[-0.24651] [ 0.62483] [-0.45500]

 R-squared  0.582391  0.179173  0.257309
 Adj. R-squared  0.531772  0.079679  0.167286
 Sum sq. resids  0.392072  0.021892  0.000119
 S.E. equation  0.109000  0.025756  0.001901
 F-statistic  11.50533  1.800838  2.858261
 Log likelihood  32.98437  87.80579  186.8517
 Akaike AIC -1.472862 -4.358199 -9.571143
 Schwarz SC -1.257390 -4.142727 -9.355671
 Mean dependent -0.013799  0.005471 -0.000236
 S.D. dependent  0.159293  0.026848  0.002083

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.69E-11
 Determinant resid covariance  1.11E-11
 Log likelihood  317.5306
 Akaike information criterion -15.71214
 Schwarz criterion -14.89335
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Etapa II

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 01/10/22   Time: 11:33
 Sample (adjusted): 2010Q4 2019Q4
 Included observations: 37 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

LS LR2 LRR

LS(-1)  0.609821 -0.064008  0.002314
 (0.19910)  (0.04048)  (0.00293)
[ 3.06295] [-1.58116] [ 0.78890]

LS(-2) -0.043917  0.059894 -0.002876
 (0.21485)  (0.04369)  (0.00317)
[-0.20441] [ 1.37104] [-0.90855]

LS(-3)  0.483144 -0.000557  0.002007
 (0.17145)  (0.03486)  (0.00253)
[ 2.81807] [-0.01597] [ 0.79453]

LR2(-1) -0.640381  1.460644 -0.003700
 (0.93605)  (0.19032)  (0.01379)
[-0.68413] [ 7.67454] [-0.26825]

LR2(-2)  2.742950 -0.562423  0.013375
 (1.54173)  (0.31347)  (0.02272)
[ 1.77914] [-1.79416] [ 0.58878]

LR2(-3) -2.131250  0.105360 -0.010393
 (0.91092)  (0.18521)  (0.01342)
[-2.33968] [ 0.56886] [-0.77438]

LRR(-1) -27.53211  2.908129  1.251891
 (14.6547)  (2.97970)  (0.21593)
[-1.87872] [ 0.97598] [ 5.79779]

LRR(-2)  26.95869 -6.057579 -0.197279
 (25.7758)  (5.24091)  (0.37979)
[ 1.04589] [-1.15583] [-0.51945]

LRR(-3)  0.620036  2.320959 -0.149672
 (16.2679)  (3.30770)  (0.23969)
[ 0.03811] [ 0.70168] [-0.62443]

 R-squared  0.633070  0.932408  0.896573
 Adj. R-squared  0.528233  0.913096  0.867023
 Sum sq. resids  0.495705  0.020493  0.000108
 S.E. equation  0.133055  0.027054  0.001960
 F-statistic  6.038615  48.28127  30.34032
 Log likelihood  27.28409  86.22294  183.3347
 Akaike AIC -0.988329 -4.174213 -9.423497
 Schwarz SC -0.596484 -3.782368 -9.031652
 Mean dependent  12.52087  22.76795  0.021708
 S.D. dependent  0.193718  0.091771  0.005376
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 Determinant resid covariance (dof adj.)  3.54E-11
 Determinant resid covariance  1.53E-11
 Log likelihood  303.1708
 Akaike information criterion -14.92815
 Schwarz criterion -13.75261

Date: 01/10/22   Time: 11:31
Sample (adjusted): 2011Q1 2019Q4
Included observations: 36 after adjustments
Trend assumption: No deterministic trend
Series: LS LR2 LRR 
Lags interval (in first differences): 1 to 3

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.382628  24.78995  24.27596  0.0431
At most 1  0.183477  7.427763  12.32090  0.2845
At most 2  0.003620  0.130565  4.129906  0.7657

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Vector Error Correction Estimates
 Date: 01/10/22   Time: 11:35
 Sample (adjusted): 2011Q1 2019Q4
 Included observations: 36 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

LS(-1)  1.000000

LR2(-1) -0.559963
 (0.02217)
[-25.2605]

LRR(-1) -7.208173
 (21.7517)
[-0.33138]

Error Correction: D(LS) D(LR2) D(LRR)
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CointEq1  0.131916 -0.018432  0.001434
 (0.04239)  (0.01188)  (0.00080)
[ 3.11188] [-1.55186] [ 1.79712]

D(LS(-1)) -0.941755 -0.024793 -0.002953
 (0.16573)  (0.04644)  (0.00312)
[-5.68239] [-0.53392] [-0.94624]

D(LS(-2)) -0.899081  0.028047 -0.006871
 (0.15412)  (0.04318)  (0.00290)
[-5.83376] [ 0.64951] [-2.36775]

D(LS(-3)) -0.778715 -0.006304 -0.008013
 (0.12882)  (0.03609)  (0.00243)
[-6.04500] [-0.17467] [-3.30363]

D(LR2(-1)) -0.320803  0.464531  0.000423
 (0.62547)  (0.17525)  (0.01178)
[-0.51290] [ 2.65072] [ 0.03594]

D(LR2(-2))  1.182465  0.081144  0.009339
 (0.68807)  (0.19279)  (0.01296)
[ 1.71852] [ 0.42090] [ 0.72083]

D(LR2(-3))  0.957563 -0.414727  0.003900
 (0.67122)  (0.18807)  (0.01264)
[ 1.42660] [-2.20522] [ 0.30854]

D(LRR(-1)) -20.78097  4.249828  0.458772
 (9.50510)  (2.66319)  (0.17897)
[-2.18630] [ 1.59577] [ 2.56333]

D(LRR(-2)) -3.694876 -1.903387  0.184893
 (11.4504)  (3.20822)  (0.21560)
[-0.32269] [-0.59328] [ 0.85756]

D(LRR(-3)) -0.657202  1.145505 -0.256665
 (10.0384)  (2.81262)  (0.18902)
[-0.06547] [ 0.40727] [-1.35789]

 R-squared  0.782829  0.446436  0.516432
 Adj. R-squared  0.707654  0.254818  0.349044
 Sum sq. resids  0.200374  0.015730  7.10E-05
 S.E. equation  0.087788  0.024597  0.001653
 F-statistic  10.41346  2.329821  3.085227
 Log likelihood  42.35779  88.16074  185.3620
 Akaike AIC -1.797655 -4.342264 -9.742335
 Schwarz SC -1.357789 -3.902397 -9.302468
 Mean dependent -0.014729  0.008428 -0.000320
 S.D. dependent  0.162362  0.028494  0.002049

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.17E-11
 Determinant resid covariance  4.39E-12
 Log likelihood  317.4671
 Akaike information criterion -15.80373
 Schwarz criterion -14.35217
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Etapa III

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 01/10/22   Time: 11:50
 Sample (adjusted): 2010Q4 2019Q4
 Included observations: 37 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

LS LR3 LRR

LS(-1)  0.672815 -0.025201  0.002587
 (0.21171)  (0.05422)  (0.00291)
[ 3.17800] [-0.46478] [ 0.88986]

LS(-2) -0.032946  0.012097 -0.002739
 (0.22428)  (0.05744)  (0.00308)
[-0.14690] [ 0.21060] [-0.88912]

LS(-3)  0.383752  0.021107  0.001291
 (0.17834)  (0.04567)  (0.00245)
[ 2.15180] [ 0.46211] [ 0.52694]

LR3(-1) -0.495415  1.344722 -0.001946
 (0.71888)  (0.18411)  (0.00987)
[-0.68914] [ 7.30382] [-0.19709]

LR3(-2)  1.115439 -0.555547  0.007797
 (1.14533)  (0.29333)  (0.01573)
[ 0.97390] [-1.89395] [ 0.49565]

LR3(-3) -0.636731  0.206482 -0.006545
 (0.72382)  (0.18538)  (0.00994)
[-0.87968] [ 1.11385] [-0.65834]

LRR(-1) -27.13312  4.073673  1.249797
 (15.7672)  (4.03811)  (0.21655)
[-1.72086] [ 1.00881] [ 5.77152]

LRR(-2)  32.70035 -8.703179 -0.175056
 (27.5416)  (7.05364)  (0.37825)
[ 1.18731] [-1.23386] [-0.46280]

LRR(-3) -6.479521  4.099780 -0.172733
 (16.7636)  (4.29330)  (0.23023)
[-0.38652] [ 0.95492] [-0.75026]

 R-squared  0.575629  0.950506  0.896072
 Adj. R-squared  0.454380  0.936365  0.866378
 Sum sq. resids  0.573306  0.037604  0.000108
 S.E. equation  0.143092  0.036647  0.001965
 F-statistic  4.747495  67.21627  30.17705
 Log likelihood  24.59347  74.99319  183.2452
 Akaike AIC -0.842890 -3.567199 -9.418661
 Schwarz SC -0.451046 -3.175355 -9.026816
 Mean dependent  12.52087  17.94744  0.021708
 S.D. dependent  0.193718  0.145275  0.005376
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 Determinant resid covariance (dof adj.)  7.72E-11
 Determinant resid covariance  3.35E-11
 Log likelihood  288.7326
 Akaike information criterion -14.14771
 Schwarz criterion -12.97217

Date: 01/10/22   Time: 11:52
Sample (adjusted): 2010Q4 2019Q4
Included observations: 37 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)
Series: LS LR3 LRR 
Lags interval (in first differences): 1 to 2

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.570150  50.11506  42.91525  0.0082
At most 1  0.351421  18.87528  25.87211  0.2882
At most 2  0.074268  2.855323  12.51798  0.8933

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Vector Error Correction Estimates
 Date: 01/10/22   Time: 11:39
 Sample (adjusted): 2010Q4 2019Q4
 Included observations: 37 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

LS(-1)  1.000000

LR3(-1) -9.971690
 (1.70869)
[-5.83587]

LRR(-1)  8.265588
 (10.3477)
[ 0.79878]

@TREND(10Q1)  0.145430
 (0.02281)
[ 6.37681]

C  163.0661
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Error Correction: D(LS) D(LR3) D(LRR)

CointEq1 -0.145149  0.078190  0.000565
 (0.08014)  (0.01612)  (0.00120)
[-1.81123] [ 4.84904] [ 0.46994]

D(LS(-1)) -0.366125 -0.013435  0.002129
 (0.19471)  (0.03918)  (0.00292)
[-1.88036] [-0.34292] [ 0.72957]

D(LS(-2)) -0.384697 -0.010993 -0.000570
 (0.16285)  (0.03277)  (0.00244)
[-2.36228] [-0.33549] [-0.23330]

D(LR3(-1)) -0.912516  0.589038  0.001657
 (0.70642)  (0.14214)  (0.01059)
[-1.29174] [ 4.14403] [ 0.15645]

D(LR3(-2)) -0.471260  0.379224  0.010714
 (0.89728)  (0.18054)  (0.01345)
[-0.52521] [ 2.10046] [ 0.79653]

D(LRR(-1)) -22.14040  2.585621  0.332215
 (14.2017)  (2.85756)  (0.21289)
[-1.55900] [ 0.90483] [ 1.56050]

D(LRR(-2)) -5.359628  1.471692  0.124009
 (15.7990)  (3.17896)  (0.23683)
[-0.33924] [ 0.46295] [ 0.52361]

C -0.003802  0.000252 -0.000420
 (0.02678)  (0.00539)  (0.00040)
[-0.14197] [ 0.04685] [-1.04584]

 R-squared  0.442931  0.549420  0.210852
 Adj. R-squared  0.308466  0.440659  0.020368
 Sum sq. resids  0.516688  0.020919  0.000116
 S.E. equation  0.133480  0.026858  0.002001
 F-statistic  3.294030  5.051640  1.106930
 Log likelihood  26.51711  85.84267  181.9298
 Akaike AIC -1.000925 -4.207712 -9.401610
 Schwarz SC -0.652618 -3.859406 -9.053303
 Mean dependent -0.016639  0.012688 -0.000333
 S.D. dependent  0.160512  0.035911  0.002022

 Determinant resid covariance (dof adj.)  3.28E-11
 Determinant resid covariance  1.58E-11
 Log likelihood  302.6207
 Akaike information criterion -14.84436
 Schwarz criterion -13.62529
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7.3.2 Análise dos Resultados do Modelo

Tendo em vista os resultados colhidos dos testes econométricos das seções anteriores é

possível afirmar a aplicabilidade da teoria do ciclo de vida no Brasil com maior propensão a

poupar na segunda etapa do ciclo (maturidade).

Isto porque, na primeira etapa do ciclo de vida (juventude) os coeficientes do teste de

cointegração apontam os seguintes resultados:

𝐿𝑆
(−1)

=− 35. 44648α + 2. 146747 𝐿𝑅1
(−1) 

− 10. 69628 𝐿𝑅𝑅
(−1)

 − 0. 025411 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑

Como se infere dos coeficientes obtidos na primeira etapa do ciclo de vida (juventude)

o indivíduo possui uma tendência negativa em -0.025411 a poupar, visto que possui alta

dependência de sua renda corrente, consoante se infere no coeficiente obtido de 2. 146747

em LR1.

Tal comportamento do indivíduo que se encontra na primeira etapa do ciclo de vida

(juventude), dá-se pelo fato de possuir restrições de acesso ao crédito, bem como possível

endividamento, o que é explicado pela literatura que trata o tema, consoante se analisou na

seção 3.1 do presente trabalho.

Isto também é explicado pelo coeficiente obtido no resultado negativo - 10.69628 em

LRR, posto que o aumento do juro imputa encarecimento do acesso a microcréditos ou

financiamentos de consumo ou investimentos em educação, motivo pelo qual existe relação

negativa entre a renda e o rendimento real.

Por esta razão que o indivíduo que se encontra na primeira etapa do ciclo pauta suas

decisões de poupar e consumir com base em sua renda corrente, inexistindo propensão

marginal a poupar com base no coeficiente da constante em -35.44648, enfatizando a

literatura brasileira que trata o ciclo de vida em que aponta altos níveis de poupança

precaucional.

Ademais, a literatura é enfática ao mencionar que o indivíduo que se encontra na

primeira etapa do ciclo de vida (juventude) necessita de estímulos para investir a sua renda em

educação com a finalidade de auferir altos níveis de renda na segunda etapa do ciclo de vida

(maturidade), momento em que há a acumulação patrimonial.
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Já na segunda etapa do ciclo de vida (maturidade) é possível verificar a existência de

maior propensão a poupar, sendo indicativo de suavização do consumo cuja renda disponível

adicional é direcionada para a poupança, consoante se infere no resultado dos coeficientes:

𝐿𝑆
(−1)

=  0. 559963 𝐿𝑅2
(−1) 

+  7. 208173 𝐿𝑅𝑅
(−1)

Como se infere nesta etapa a poupança do indivíduo possui uma dependência irrisória

em relação a sua renda corrente, conforme o coeficiente 0.559963 LR2, bem como alta

relação positiva com o rendimento real em 7.2081173 LRR.

Isto demonstra que o indivíduo que se encontra na segunda etapa do ciclo de vida

(maturidade) possui maior propensão a poupar com alta relação com o rendimento real,

indicando que o indivíduo pode investir parte de sua renda disponível em produtos financeiros

de renda fixa, havendo, ainda, acumulação patrimonial, acumulação de capital humano e

suavização do consumo em razão da previsibilidade da renda futura esperada e acesso às

linhas de crédito e financiamento, como apontado pela literatura que trata o tema do ciclo de

vida.

E na terceira etapa do ciclo de vida (velhice), os coeficientes do teste de cointegração

apontam altos níveis de dependência da renda corrente do indivíduo, consoante se infere nos

resultados do teste:

𝐿𝑆
(−1)

=− 163. 0661α + 9. 971690 𝐿𝑅3
(−1) 

− 8. 265588 𝐿𝑅𝑅
(−1)

 − 0. 145430 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑

Como se infere dos coeficientes obtidos na terceira etapa do ciclo de vida (velhice) o

indivíduo possui tendência negativa mais alta ao longo do ciclo de vida a poupar em

-0.145430, vez que há um declínio acentuado de sua renda corrente como observado pela

literatura e apontado pelo coeficiente 9.971690 LR3.

Isto demonstra que na terceira etapa do ciclo de vida (velhice), o indivíduo altera

fortemente os seus hábitos de consumo e reduz a sua previsibilidade de renda futura esperada,

levando-o a consumir sua renda corrente em níveis altíssimos, chegando a consumir,

inclusive, a poupança acumulada ao longo de sua vida.
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Nesta fase inexiste espaço para manutenção de aplicações financeiras, razão pela qual

a poupança do indivíduo possui relação negativa com o rendimento real em -8.265588 LRR,

posto que novas despesas essenciais à sua subsistência e de sua família emergem, tais como:

planos de saúde privado, medicamentos, bens de consumo básico, entre outros apontados pela

literatura que trata o tema na seção 3.1.

Importante pontuar que a terceira etapa do ciclo de vida (velhice) é a etapa em que o

indivíduo possui maior dependência de sua renda corrente, comparativamente as etapas

anteriores, vide:

𝐿𝑆
(−1)

=− 35. 44648α + 2. 146747 𝐿𝑅1
(−1) 

− 10. 69628 𝐿𝑅𝑅
(−1)

 − 0. 025411 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑

𝐿𝑆
(−1)

=  0. 559963 𝐿𝑅2
(−1) 

+  7. 208173 𝐿𝑅𝑅
(−1)

𝐿𝑆
(−1)

=− 163. 0661α + 9. 971690 𝐿𝑅3
(−1) 

− 8. 265588 𝐿𝑅𝑅
(−1)

 − 0. 145430 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑

Ante a análise dos resultados das três etapas do ciclo de vida (juventude, maturidade e

velhice), verifica-se que somente a segunda etapa do ciclo de vida (maturidade) o indivíduo

possui condições de suavizar o consumo e poupar a renda disponível, ao passo que a primeira

e terceira etapas (juventude e velhice) o indivíduo realiza suas decisões com base em sua

renda corrente ante a incerteza de renda futura esperada.

Portanto, o modelo de tributação proporcional sobre a renda segundo o modelo

dinâmico do ciclo de vida pode conferir aos contribuintes proteção ao mínimo vital, de modo

que tenham sua renda tributada pelo imposto de renda proporcionalmente, a depender da

etapa em que se encontrem durante o ciclo de vida, atendendo ainda aos princípios da

capacidade contributiva, equidade, isonomia e justiça fiscal, o que será analisado com maior

profundidade na seção posterior.
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7.4 Cenário do IRPF segundo o modelo dinâmico do ciclo de vida

Nesta seção será apresentado ao leitor cenário de alíquotas de tributação sobre a renda,

segundo o modelo dinâmico do ciclo de vida, com o esteio de demonstrar o aumento da renda

disponível com a utilização de alíquota fixa (flat tax) em menor patamar, possibilitando maior

parcela disponível ao contribuinte que pode ser utilizada para aumentar a propensão marginal

a poupar, bem como para suavizar o consumo, maximizando os níveis de sua utilidade.

No atual regime de tributação sobre a renda dos indivíduos existem 04 alíquotas

(7,5%, 15%, 22,50% e 27,50%) e uma zona de isenção os quais seguem a tributação

progressiva sobre a renda, a qual foi objeto de análise ao longo do trabalho acadêmico e a

literatura aponta a sua ineficiência no combate às desigualdades e obtenção à justiça fiscal.

Quanto ao modelo de tributação sobre a renda amparado no ciclo de vida, entendeu-se

no trabalho que os contribuintes devem ser tributados com alíquotas distintas em cada ciclo de

vida, porém isonomicamente dentro dos ciclos.

O referido modelo de tributação pautado no ciclo de vida seria capaz de permitir uma

melhor calibração sobre o contribuinte, afetando com menor impacto as decisões sobre

poupança e renda por considerar em seu modelo as diferentes etapas do ciclo de vida.

Desta forma de posse dos coeficientes do modelo econômico do ciclo de vida dos

contribuintes residentes no Brasil sendo 2,146747 para a primeira etapa (juventude R1);

0,55996 para a segunda etapa (maturidade R2); e 9,97169 para a terceira etapa (velhice R3),

pode-se apresentar ao leitor cenários com determinação de alíquotas fixas para cada etapa do

ciclo de vida, consoante se infere:

➢ juventude R1 - alíquota de 3,50% sobre a renda;

➢ maturidade R2 - alíquota de 7,50% sobre a renda; e

➢ velhice R3 - alíquota de 1,00% sobre a renda.

Estas alíquotas foram escolhidas com o fito de demonstrar ao leitor como a tributação

sobre a renda no modelo dinâmico do ciclo de vida é capaz de reduzir o efeito distorcivo

sobre as decisões do contribuinte, consoante se infere na tabela abaixo:
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Tabela 28: alíquotas, elasticidade poupança e impacto sobre a renda no ciclo de vida

Fonte: elaboração própria.

Nos testes econométricos foram obtidas as elasticidades da poupança no ciclo de vida,

de modo que o aumento da poupança pode aumentar os níveis de crescimento econômico do

país, segundo o modelo de Solow, cujos percentuais históricos são insignificantes.

Por esta razão que a fixação de alíquota de 3,50% sobre a renda de todos os

contribuintes que se encontrarem na primeira etapa do ciclo de vida (juventude R1), impactará

a sua propensão marginal a poupar em 7,51%; já na segunda etapa do ciclo de vida

(maturidade R2) uma alíquota de 4,20% tem o condão de afetar a propensão marginal a

poupar em 4,20%; e na terceira etapa do ciclo de vida (velhice R3) uma alíquota de 1,00%

impacta a propensão marginal a poupar em 9,97%.

Estes resultados corroboram a literatura que trata o tema da teoria do ciclo de vida,

bem como sua aplicabilidade em modelos de tributação proporcional sobre a renda, visto que

nos testes econométricos observou-se que a segunda etapa (maturidade R2) é a única etapa em

que as decisões de poupar não são pautadas em sua renda corrente, havendo, portanto,

suavização da renda.

Por este motivo que a fixação de alíquota proporcional em 7,50% para a segunda etapa

(maturidade R2) somente impactará 4,20% sobre suas decisões de poupar, o que não ocorre

nas primeira e terceira etapas, haja vista a grande sensibilidade da poupança à renda corrente.

Além disso, as alíquotas apresentadas como cenário no presente trabalho acadêmico

não proporcionam aumento efetivo, pelo contrário verifica-se que as referidas alíquotas fixas

do modelo de tributação sobre a renda no ciclo de vida permitem uma redução percentual da

alíquota efetiva, consoante se infere:
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Tabela 29: comparativo das alíquotas efetivas em cada etapa do ciclo de vida ao regime atual

Fonte: elaboração própria.

Percebe-se que o contribuinte que se encontra na primeira etapa do ciclo de vida

(juventude R1) terá uma redução efetiva de suas alíquotas em de -53,33% à 87,27%; já na

segunda etapa do ciclo de vida (maturidade R2) a redução efetiva das alíquotas se dá entre

0,00% à - 58,62%; e na terceira etapa do ciclo de vida (velhice R3) há redução efetiva das

alíquotas de -86,67% à -94,48%, ou seja, em nenhum dos ciclos se percebe qualquer aumento

efetivo das alíquotas, cuja alíquota média atual de 18,13% é reduzida à 4%.

Em razão disto que a tributação proporcional sobre a renda segundo o modelo

dinâmico do ciclo de vida é capaz de preencher os ditames constitucionais da generalidade e

universalidade previstos no artigo 153, III, § 2º, I, CRFB.

Além disso, neste modelo de tributação amparado no ciclo de vida, verifica-se menor

distorção das decisões dos contribuintes em sua propensão marginal a poupar (de 4,20% à

9,97%), havendo, portanto, maior parcela de renda disponível em que o contribuinte pode

exercer suas decisões quanto ao uso.

Desta forma, a tributação proporcional sobre a renda segundo o modelo dinâmico do

ciclo de vida prestigia o princípio constitucional do mínimo vital, bem como o princípio da

capacidade contributiva, visto que tributa os contribuintes de forma isonômica dentro dos

ciclos e de forma equânime entre os ciclos, ou seja, no modelo de tributação pautado no ciclo

de vida há um dinamismo no tratamento dos contribuintes permitindo a obtenção de eficiência

em razão da ocorrência de equidade transversal.

Portanto, o regime de tributação proporcional sobre a renda amparado em modelo

dinâmico do ciclo de vida possui adequação aos critérios e princípios constitucionais que são
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pertinentes ao IRPF, tais como: equidade, isonomia, eficiência e capacidade contributiva, vez

que tem menor efeito distorcivo sobre a propensão marginal a poupar.


